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Ö

vertygelse. Tro. Vilken kraft
det finns i det!
Vi är många som tror att
Gud är kärlek och vill fred. Vi är många
som är övertygade om att Gud ger
människor kraft att bli fredsbyggare.
Ändå förknippar många religiös
övertygelse med extremism och våld.
Vi som vill det motsatta – vi som
vill fred – behöver bli bättre på att verka
för den. Göra mer, synas mer, höras mer.
Och prata om hur vi kan skapa fred
med tron som drivkraft. Både för att
den kan ge oss styrka, men också för att
den kan göra vårt fredsarbete bättre.
Därför handlar Kyrkornas globala
vecka 2013 och 2014 om ”Helig fred”,
för att vi ska bli bättre på att lyfta fram
trons resurser i fredsbyggandet och visa
på religionens fredsskapande roll.
Potentialen är oerhörd – vi som
tror är många och vi finns
över hela världen.
Historien är full
av heliga krig. Nu är
det hög tid för
helig fred!
maria bäcklund,

Fira en fredsgudstjänst
Tips på gudstjänstordning

koordinator Kyrkornas
globala vecka
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Leymah Gbowee
på besök i
Uppsala 2011.
Foto:
Magnus Aronson/
IKON
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”Samla kvinnorna
och be för fred”
Leymah Gbowee gick från att vara en okänd aktivist, till att bli
fredspristagare och förebild för människor över hela världen. Hon
lyckades ena Liberias kvinnor och deras protester ledde fram till ett fredsavtal
som fick slut på det 14 år långa inbördeskriget. Genom sin starka tro, på Gud
och på kvinnors makt att förändra, bidrog hon på ett högst påtagligt sätt till att
bygga fred.



Läs mer om Leymah Gbowee på sidan 6
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Hur skapar tro fred?
Leymah Gbowee är 17 år när inbördeskriget bryter
ut i Liberia 1989. Rebellgrupper plundrar, våldtar
och skövlar landet i kampen om makt och naturresurser. 250 000 människor dödas och över en
miljon tvingas fly från sina hem.
Leymah studerar socialt arbete och blir volontär inom den
lutherska kyrkans projekt Trauma Healing and Reconciliation Program. Hon ägnar sig alltmer åt fredsarbete och är
med och grundar den liberianska delen av WIPNET,
Women in Peacebuilding. Det är på deras kontor en natt
2002 som hon har en dröm som förändrar allt.
Jag visste inte var jag var. Allt var mörkt. Jag såg inget
ansikte, men jag hörde en röst som talade till mig – befallde
mig: ”Samla kvinnorna och be för fred”.
Leymahs dröm blir starten för Christian Women’s Peace
Initiative, som samlar kvinnor för att be för fred och
försoning. Hon lyckas överbrygga motsättningarna mellan
kristna och muslimska kvinnor så att de gemensamt visar sin
avsky för kriget och kräver att krigsherrarna samlas till

”

Kan kulan skilja
en kristen från
en muslim?”

Leymah Gbowee

fredsförhandlingar. Kvinnorna ber, sjunger, sittstrejkar och
reser till de vacklande fredssamtalen i Ghana där de
bokstavligen stänger in männen i förhandlingsrummet tills
ett fredsavtal är påskrivet.
I krigsskildringar är kvinnor oftast i bakgrunden, säger
Leymah. De syns när de flyr och begråter sina döda barn.
Bilderna av dem som offer är det som säljer. Hennes egen
historia är en berättelse om kvinnor som får nog av krig och
umbäranden. En berättelse om kvinnor som enas och säger
ifrån. Det är en berättelse om hur tron kan bygga broar, och
ge vanliga kvinnor makten att bygga fred.

ulrica hansson, Svenska kyrkan
Texten bygger på boken Mighty be our Powers av Leymah Gbowee
och Carol Mithers.

Från bittra fiender till bröder i fred
v v v För trettio år sedan ledde pastor James Wuye och imam Muham-

mad Ashafa varsin väpnad milis i norra Nigeria. I dag driver de Inter-faith
Mediation Center som skickar ut interreligiösa team för att medla i
konflikter i regionen. Båda säger att det som fått dem att ändra riktning är deras tro. James berättar:
– Vändpunkten för mig var när en pastor sa: Du kan inte predika
Kristus med hat – Kristus är kärlek. Du måste förlåta.
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Se filmen om Muhammad och James på youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=kFh85K4NFv0
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Bygg den värld du vill ha
Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom
att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för en värld utan vapen bygger de
fred lokalt. Medlemmarna bor på olika platser, men
delar gemenskap, tro och visioner om att med
ickevåldsmetoder bygga en bättre värld.

Lisa (till vänster)
planterar träd
under mässan.

En aktivitet som Lisa Gerenmark engagerat sig i är att fira
mässa inne på en vapenfabrik i Mölndal. För att kunna göra
det var Lisa och de andra deltagarna beredda att bryta sig in
på fabriksområdet, men efter dialog valde företaget att öppna
och välkomna dem. Inne på området var Lisa med och delade
bröd och vin och planterade fikonträd och vinbärsbuskar.
–I stället för att protestera mot allt vi tycker är dåligt tar vi
själva ansvar att bygga den värld vi vill ha, en värld utan vapen,
berättar Lisa. Under mässan började vi förvandlingen av
krigsfabriken till en trädgård, något som ger liv istället för död.
Kommuniteten är ekumenisk och öppen för människor
av alla religioner eller utan religion.
– För många av oss är tron en stor anledning till varför vi
gör det vi gör, så även för mig. Tron är min drivkraft.

anna rehnberg, Svenska Kyrkans Unga

di sk ut er a
v Hur ser du på civil olydnad? Kan det vara rätt att bryta
mot lagar av moraliska skäl? Om ja, i så fall när och hur?
v Till vem har vi vår främsta lojalitet? Jesus eller staten? Finns
det någon skillnad eller lojalitetskonflikt? Vad gör vi då?
v Vad innebär det att vara medborgare i Guds rike?
v Kan kärleksfull olydnad mot lagar vara lydnad mot Gud?
Frågorna kommer från boken Jesus och ickevåld, 2006.
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v v v Fikonträdet startades år 2000 av Annika
Spalde som är fredsaktivist och diakon i Svenska
kyrkan. Tanken var att i Hammarkullen, Göteborg
forma en gemenskap i Jona House- och Catholic
Worker-rörelsernas anda.
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Prästerna
möter
imamerna
Sedan den 11 september 2007
har interreligiösa fotbollsmatcher anordnats i Göteborg för att visa på goda
relationer mellan kristna och muslimer – präster och imamer.
Arrangemangen har blivit välbesökta
folkfester där det förutom fotboll
bjudits på mat och musik. Oavsett
matchresultaten blir alla vinnare
genom de kontakter som skapas.
Prästerna och imamerna har också
spelat i samma lag när de åkt till England
och Tyskland för att där delta i interreligiösa fotbollsturneringar.
Genom fotbollen möts de religiösa
företrädarna i ett evenemang där religionsdialog
kan uttryckas genom enkelhet, humor och glädje.
De vardagliga mötena för att skapa förtroende och
kontakter är en viktig fredsbyggande faktor i
samhället.
Många lokala krafter i Göteborg samarbetar
kring Fotboll för fred, bland annat från det
interreligiösa rådet/centret och Kristna
fredsrörelsen.
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Helig fred | Frågor och svar
Det pågår

Kan man lösa religiösa krig?

37

Hur går det för freden?

Det finns en utbredd uppfattning att religion skapar
Det totala antalet väpnade konflikter i världen
krig. Isak Svensson, forskare vid Uppsala universihar minskat om man ser till perioden efter kalla
väpnade
konflikter
tet, är kritisk till det och lyfter i sin nya studie fram
kriget fram till i dag. 2011 pågick 37 väpnade
pågår i världen.
exempel på hur konflikter med en religiös dimenkonflikter. Majoriteten sker inom stater och
sion har lösts.
mellan folk som tillhör samma religion. Begreppet
Studien beskriver olika fall där man genom
”väpnad konflikt” definieras av forskarna som en
förhandling, kompromisser och avtal har lyckats få slut på
konflikt som kräver minst 25 dödsoffer per år och där
väpnade konflikter där religion har bidragit till motsättningarna.
minst en av parterna är en stat.
En lösning har varit att tillåta religiösa partier och därmed ge
dessa grupperingar möjlighet att strida politiskt istället för
Vad är grejen med ickevåld?
med vapen. Andra lösningar har varit att ge ökad självständigDen kristna kyrkan har präglats av flyktingskapets erfarenheter.
het till ett visst område.
Jesus var själv flykting och växte upp i ett ockuperat land.
Isak Svensson visar också att religionens roll i konflikter
Ickevåld är att agera med fredliga medel mot våld och
ofta är komplicerad. Det är endast ett fåtal konflikter som
förtryck
för att utmana makten. Jesus är en viktig förebild och
enbart handlar om religion, oftast är det fler faktorer som
profeten
Mika skriver: ”Folken ska inte lyfta svärd mot
bidrar till motsättningarna. Det är vanligt att religion används
varandra
och aldrig mer övas för krig”.
som ett sätt att mobilisera folk för en viss sida i konflikten.
Fredlig
kamp är effektivare än väpnad sådan visar forskarna
Det finns också exempel på när religion har skapat fred, till
Erica Chenoweth och Maria Stephan (Why Civil Resistance
exempel genom att religiösa ledare har agerat medlare i
Works, 2008). De kom fram till att 53 procent av ickevåldsrökonflikter.
relserna uppnår sina mål jämfört med bara 26 procent av de
Hur kan vi se till att religion skapar fred i stället för krig?
väpnade rörelserna. De visar också att regimskiften som
Enligt Isak Svensson spelar religionsdialog en viktig roll, både i
kommit till stånd genom ickevåldsmetoder oftare leder till
förebyggande syfte och för att skapa metoder för medling i
demokrati, utveckling och hållbar fred.
religiösa konflikter. Att sprida information om att religiösa
Det finns många exempel på att fredliga, folkliga protester
konflikter faktiskt går att lösa är också viktigt.
har förändrat historien: Polen 1980, Bolivia 1982, Filippinerna
1986, Berlinmuren 1989, Madagaskar 2002, Ukraina 2004,
Isak Svensson är docent vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och har skrivit boken Ending Holy Wars:
Tunisien 2011…
Religion and Conflict Resolution in Civil Wars, 2013.
Källor: Uppsala Conflict Data Projects (UCDP) ucdp.uu.se och Ending
Holy Wars
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väpnade konflikter är mellan stater.
Källa: UCDP 2011
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Fredsobservatörer från Kristna Fredsrörelsen
(SweFOR) tillsammans med Cocomopocas
ordförande Américo Mosquera.

Foto: Rebecka Jalvemyr
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”Närvaron är livsviktig i Colombia”
Hur verkar man för helig fred i en region som
präglas av våld och konflikt? I den konfliktdrabbade
Chocóprovinsen i Colombia jobbar man för fred
genom att människor går bredvid andra människor.
– Mänskliga rättigheter är inte skyddade här. Området
invaderas av multinationella företag som vill åt naturresurserna, utan någon som helst respekt för civilbefolkningen.
Det säger Sterlin Londoño Palacios, kyrklig ledare inom
den afrocolombianska församlingen i Chocó, och sedan länge
engagerad i frågor om markrättigheter. Fader Sterlin gästade
Sverige under Kyrkornas globala vecka 2009 som då hade
rubriken ”Skapelsefred - Rättvisa resurser” och fokuserade på
konfliktmineraler. Då besökte han kyrkor och församlingar för
att uppmärksamma problemen med gruvdriften i Chocó.
Sedan den storskaliga gruvindustrin började exploatera
området har civilbefolkningens levnadsvillkor försämrats,
och tusentals människor har lämnat Chocó. Regnskogen
huggs ner och miljön förstörs av grävskopor och miljögifter.
Beväpnade vakter skyddar gruvföretagen och trakasserar
civilbefolkningen, som till cirka 70 procent utgörs av afrocolombianer. Traditionellt har dessa ägt marken och naturtillgångarna gemensamt. Detta innebär att afrocolombianerna måste ge sitt tillstånd för utvinning på deras mark,

vilket skapar konflikter mellan dem och myndigheterna som
står på gruvnäringens sida.
Helig fred handlar om mycket mer än bara avsaknaden
av väpnat våld. Det innebär också att människor får sina
rättigheter tillgodosedda, och kan leva i trygghet och
värdighet. Organisationen Cocomopoca arbetar med att
bevaka och stärka afrocolombianernas rättigheter, framförallt
till sin mark men också deras kulturella, sociala, ekonomiska
och politiska rättigheter.
Arbetet för helig fred och mänskliga rättigheter utsätter
Cocomopocas ledare för hot och kränkningar. För att kunna
genomföra sin verksamhet får de stöd av både Svenska
kyrkan och Kristna fredsrörelsen. Genom samarbetet med
Svenska kyrkan stärks den egna organisationen, och därmed
möjligheten att arbeta mot diskriminering. Kristna fredsrörelsens fredsobservatörer följer med personer i Cocomopocas
styrelse, finns i byarna i området och synliggör Cocomopocas
arbete och situation.
– Närvaron av Kristna fredsrörelsen och andra internationella organisationer har synliggjort den systematiska
frånvaron av mänskliga rättigheter, säger Sterlin.
Han menar att den internationella närvaron är nödvändig för att organisationer som Cocomopoca ska kunna
fortsätta sin kamp för civilbefolkningens rättigheter.
ulrica hansson, Svenska kyrkan
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Helig fred
N

är den uppståndne Kristus uppenbarar sig för sina lärjungar är
hans första ord: ”Frid åt er alla” ( Joh 21:19). Jesu lärjungar som har
samlats bakom reglade dörrar av rädsla för förföljelse fylls av
häpnad. Det som överraskar dem mest är inte att Jesus kommer in i rummet
trots att dörrarna är låsta, utan att Jesus förmår övervinna lärjungarnas rädsla.
Från och med nu kommer lärjungarna att känna igen sin Herre i den frid
han ger, en frid som skingrar ångest och rädsla. På pingstdagen förstår
lärjungarna att denna frid är en frukt av den Heliga Anden. När Paulus
beskriver Andens frukter talar han om tålamod, kärlek, vänlighet, ödmjukhet,
glädje och frid (jfr Gal 5: 22-23). Han beskriver därmed en andlig grundstämning. Att ha tagit emot Kristi frid, att leva i hans Ande, innebär att se
världen så som Gud ser den: förlåtande, hoppingivande, engagerad för det
goda.
Guds Ande ger lärjungarna kraft och mod att bygga gemenskap. Så
åstadkommer den motsatsen till splittring, hat och våld. Därför har Paulus
ingen förståelse för att kristna ens kan föra rättegångar mot varandra (1 Kor
6: 1ff ). För honom är det bättre att bli offer för orättvisa än att själv handla
orättvist. Det är bättre att bli utsatt för våld än att själv vara våldsam. Den
som har tagit emot Kristi ande, fridens ande, ska inte falla för frestelsen att
lösa konflikter med tvång eller våld.
Den går som en röd tråd genom den kristna andliga traditionen – övertygelsen att bara det som leder till frid kan vara kännetecken på Guds närvaro.
Om Gud är frid då ska man söka sig dit där Gud är.
Ofta är fred inte mycket mer än frånvaro av krig. Men för den troende är
fred det tillstånd som Guds frid vill upprätta mellan människor. Det är det
som gör freden helig.
philip geister

Jesuitpräst, rektor vid Newmaninstitutet i Uppsala
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”Jesus visade vägen. Fred är vägen till fred. Fred som sådd förutsätter
alltid icke-våld om fred som skörd ska vara en realistisk förväntan.
Vågar vi följa Jesus så är också visionen realistisk. Den är möjlighetens
väg som ligger närvarande i varje ögonblick och väntar på att bli vårt
val. Tiden är inne!”


		



k g hammar
Före detta ärkebiskop
Citat från boken Fred är vägen till fred som ges ut
av Sveriges kristna råd med lansering 21 september 2013.
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Leah Odongo
Ogesare var
gästföreläsare
under Kyrkornas
globala vecka
2012.
Foto: Jakob Wiborg
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”Flyktingar har samma
hopp som du och jag”
Leah Odongo Ogesare har sin arbetsplats i Kenyas flyktingläger.
Där arbetar hon för Lutherska Världsförbundet med att göra tillvaron så dräglig
som möjligt. Flyktinglägren ger en tuff arbetsmiljö och Leah, som är sjundedagsadventist, berättar om sin tro som en drivkraft i sitt arbete. ”Flyktingar är som
du och jag. De har inte valt omständigheterna de lever under. De har samma
drömmar och hopp om framtiden som du och jag.”
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!
Kom igång
Tips för ekumeniskt
samarbete
v Kontakta en kyrka på din ort

som inte tillhör samma
samfund och fråga om de
tänker göra något under
Kyrkornas globala vecka. Kan
ni hjälpa till, kanske vara
medarrangörer? Om det inte
finns några färdiga planer kan
du föreslå en ekumenisk
fredsgudstjänst någon kväll
under veckan.
v Om det finns ett kristet råd
på din ort, se till att de tar upp
frågan på nästa möte.

sprid
informationen!
v Få med det ni
planerar i församlingsbladet, tillsammans med lite
grundläggande
information om
Kyrkornas globala
vecka.
v Kontakta lokaltidningen och berätta om era aktiviteter.
v Bjud in genom ett
facebookevent.
Fråga någon som
är bra på sociala
medier.

Tips för det internationella arbetet
v Om det finns en internationell grupp i

Tre populära aktiviter
v Temagudstjänst med kyrk-

kaffeprogram

v Församlingsafton med in-

bjuden gäst

v Temakväll med ungdoms-

Foto: Magnus Aronson/IKON

F

gruppen (värderingsövningar
och samtal)
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din församling, se till att de pratar om
Kyrkornas globala vecka på nästa
möte. Skriv ut ett informationsblad
från webben och ge till någon i
gruppen.
v Ta reda på vilka fredsprojekt i världen
som ert samfund stöder och gör en
utställning till församlingshemmet.
v Försök ta reda på hur många olika nationaliteter
som finns representerade på din ort. Bjud hem
någon som kommer från ett annat land och be
personen berätta om sitt liv och sin tro. Kanske på
någon samling i församlingen?

F
tro
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fred

Foto: Henrik
Rosén/Sveriges
kristna rådkristna råd
Foto:
Henrik
Rosén, Sveriges

Genom skolan som
det indiska fredscentret Aman Shanti
driver i den konfliktdrabbade staden
Hyderabad i Indien
byggs vänskap mellan
muslimer och hinduer.
Ameena och Sana är
två av eleverna.

Beställ
materialoch
från Kyrkornas
globala
vecka
Var
med
skapa
fred!
På www.globalaveckan.se beställer du eller laddar ner mer material från oss. Du kan
även ringa Maria på 08-453 68 24, så hjälper hon dig med din beställning. Mycket av
materialet är helt gratis! Du kan till exempel beställa:

Planera in Kyrkornas globala vecka 17 till 24 november
Tema:
Helig fredav–dentro
som
v Fler inspirationshäften
sort du
håller ifredsskapare
v Fred är vägen till fred
handen

NY!

Fredsantologi inklusive studiehandledning med bland

Historien
är full av heliga krig. Nu är det hög andra
tid för
helig fred! Kyrkornas globala
v Vad religionsfrihet är och när den får begränsas
K G Hammar
vecka En2013
om trons möjligheter att
skapa
fred som
ärförmer
än frånvaron
lathundhandlar
om religionsfrihet
v Ett
ekumeniskt
upprop
rättfärdig
fred
v FRED
detta vill kyrkorna
i Sverige
från och
av krig.
En –rättfärdig
fred, som
lovar frihet ochInternationellt
rättvisa. ekumeniskt
En fred fredsdokument
mellan stater
!
Fredsdeklaration inklusive studiehandledning från
Kyrkornas världsråd med separat studiehandledning NY
mellanSveriges
människor.
Vi
vet
att
det
går
–
nu
vill
vi
prata
om
hur.
kristna råd
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Aktivitete

r

Fred till kaffet
För dig som vill göra en
global aktivitet av kyrkkaffet

Mångkulturellt kyrkkaffe

Pratande kyrkkaffe

Bjud in människor med olika kulturell bakgrund till kyrkkaffet och
kanske även till gudstjänsten. Det kan vara människor med annan
kristen tradition eller med annan tro. Uppmana till samtal vid
borden om hur olika kulturer kan berika människors liv och tro.
Avsluta med att ge alla möjlighet att ge glimtar av samtalen. Om
det redan finns människor från olika länder i er kyrka kan denna
typ av samtal ge nya dimensioner till gemenskapen.

På hemsidan finns ett upplägg för en ministudiecirkel utifrån
materialet som du håller i handen. Upplägget är tänkt att
underlätta samtal om temat helig fred under tre träffar.
Träffarna kan vara fristående från varandra och kan till
exempel passa vid kyrkkaffet.

Utåtriktat kyrkkaffe

Vilka brukar komma till din kyrka? Och vilka är inte där? Prova
att ta med kyrkkaffet utanför kyrkan eller till torget. Bjud de
förbipasserande på fika och prata om vardagen, livet, kyrkan och
samhället. För att vara extra fredlig mot skapelsen och producenter av livsmedel är det bra att ha varor som är ekologiska och
Fairtrade. Prova även att använda havre- eller sojamjölk.
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Se en film
Se Pray the Devil Back to Hell som är 70 minuter lång och handlar om hur Liberias kvinnor tvingade männen till förhandlingsbordet och fick slut på ett blodigt inbördeskrig. Observera att
filmen innehåller mycket starka bilder och lämpar sig bäst från
15 år.

di sk ut er a
v Vad i filmen gjorde störst intryck?
v Vilken roll spelade religionen i kvinnornas kamp?
v Tror ni att protesten skulle ha lett till samma resultat
om det hade varit män som lett den?
v Vad kan det finnas för anledningar till att ledarna
lyssnade till kvinnorna?
v Känner ni till några andra ickevålds-protester som har
resulterat i samhällsförändring?
v Känner ni till fler exempel på hur religion har varit en
resurs för att skapa fred?

K o m ihåg !
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Bjud in en föreläsare
På www.globalaveckan.se finns en lista över intressanta
personer som gärna kommer din ort, till exempel för att
delta i ett kyrkkaffe eller en samtalskväll. Men kanske har
du också många spännande personer i din närhet? Om
flera religioner är representerade på din ort, anordna ett
panelsamtal med företrädare för olika religioner där
temat är ”tro som fredsskapare”.

Gör en manifestation på stan
Visa hur er tro är en fredsskapare genom att gå ut på stan och
bjud på fika, samla in förbipasserandes tankar om fred och
religion på en stor banderoll, dela ut blommor, spela upp en
gatuteater, tvätta varandras fötter eller erbjud personlig förbön.
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för barn

Fredshjältar
Övning med syfte att prata om
ickevåldsförebilder och mod
Återberätta historien om Leymah Gbowee på
sidorna 4, 5 och 6.

det som Gud ville. Jesus vågade säga saker som ingen annan
vågade, som att det var viktigt att lyssna på vad barn har att säga.

prat: Kriget i Liberia hade pågått i många år och Leymah
drömde om att det skulle bli fred. Hon samlade ihop alla kvinnor,
och tillsammans gjorde de modiga saker som att protestera mot
kriget fast det var farligt. När de stridande gruppernas ledare
träffades satte sig kvinnorna runt huset som en mur och vägrade
släppa ut dem förrän de bestämt att få stopp på kriget. Leymah
och de andra kvinnorna blev hjältar och viktiga förebilder för
andra personer som kämpar mot våld och orättvisor.

diskussion: Har du varit rädd någon gång? Har du varit modig?
Hur kändes det? Har du varit med om en situation när du hade
önskat att någon annan varit modig och sagt ifrån? Är det lättare
att vara modig tillsammans med andra?

Rita en hjälte. Det kan vara en person som finns, eller
en påhittad figur. Låt var och en berätta för de andra i gruppen
om sin hjälte.Vad gör hjälten som är bra? På vilket sätt är hjälten
modig?

Om vi alla hjälps åt och stöttar varandra är det
lättare att vara modig. Alla är viktiga och kan bidra på sitt sätt.
Avsluta med en sång, till exempel nr 146 ur Kyrksång (Verbum):
Ingen är för liten för Gud.

avslutning:

anna rehnberg, Svenska Kyrkans Unga

övning:

Det finns många personer som har gjort stora förändringar och hjälpt massor med människor. Men de är vanliga
personer som du och jag. Även Jesus var rädd men gjorde ändå
prat:
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Mer inspiration inför Kyrkornas globala vecka hittar du på webben:

www.globalaveckan.se
Om du gillar Kyrkornas globala vecka – hjälp oss genom att berätta vad som händer i ditt sammanhang. På webben tipsar du
om din aktivitet och den hamnar i vår aktivitetskarta.
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För dig som vill närma dig helig fred
Gränsen
Ställ upp alla deltagare i två rader, mitt emot varandra.Visa på en
fiktiv gräns som går mellan dem. Uppmana deltagarna att räcka
varandra händerna. Därefter ska varje deltagare försöka få över
motparten till sin sida. Säg klara färdiga gå!

di sk ut er a
v
v
v
v
v
v
v

Hur många kände att ni vann?
Vad hade ni för strategier?
Konstatera om de flesta använde våld.
Fråga efter fredliga alternativ.
Var det någon som kom på att de kunde byta plats?
Varför agerar vi som vi gör?
Kan man dra paralleller till konflikter i verkligheten?
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Intervjucirklar
Halva gruppen sätter sig på stolar i en ring med ryggarna
mot ringens centrum. Andra halvan av gruppen sätter sig
mitt emot någon i ringen och bildar därmed en större ring
utanför. Personerna i den inre cirkeln är intervjuare.Varje
intervjuare får en fråga var.

Förslag på intervjufrågor
Välj och anpassa frågor efter det sammanhang ni befinner
er i, till exempel ett interreligiöst eller ekumeniskt
sammanhang.
1. Vad ska man tänka på vid religionsdialog/ekumeniskt
samarbete?
2. Vad är bra med din religion/kristna tradition?
3. Vad är problematiskt?
4. Finns det ett fredsbudskap i din religion?
5. En fin tradition i min tro är…
Intervjuaren skriver ner det viktigaste som kommer fram.
Bryt efter 1-2 minuter och den yttre ringen får flytta ett
steg till vänster. Intervjuaren har samma fråga och den
som blir intervjuad får en ny fråga. Upprepa detta tills alla
intervjuade har fått alla frågor.
Intervjuarna sammanfattar sedan vad den fått för svar på
sin fråga för resten av gruppen.

di sk ut er a
v Hur kändes det att intervjuas och lyssna på varandra?
v Brukar ni diskutera dessa frågor?
v Hur svårt eller lätt är det att lyssna till den andre?

Salaams Vänner
De här övningarna är lånade från Salaams vänner, som är ett samarbete
mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och
Rättvisa. Samarbetet består i att träna ungdomsutbildare att hålla
workshops i dialog, civilkurage och fred. De åker ut i team, oftast med en
kristen och en muslimsk workshopledare.
Vill du veta mer eller boka in en ungdomsutbildare till din församling?
Kontakta Anna Kristiansson 08-453 68 41,
anna.kristiansson@krf.se eller
Aya Mohammed, aya@muslimerforfred.org
Salaams vänner vill motverka fördomar, bygga broar mellan människor
med olika trosuppfattningar och hjälpa ungdomar att tro att de kan
förändra.
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Hela ortens Globala vecka
i skäggetorp,

Linköping har Kyrkornas
Detta hände
globala vecka blivit
hela Skäggetorps
Globala vecka, där
Över gränser –
bland andra Linmigration och
köpings Kommun
flyktingskap
och Hyresgästföreningen står som initiativtagare. När Globala veckan i
Skäggetorp 2012 invigdes med salsadans
i centrum höll Kjerstin Petrelius Allard
från Svenska kyrkan följande tal:

2012

”Skäggetorps Globala vecka ska snart
invigas av Linköpings borgmästare. Låt mig
bara ge lite bakgrund.Vi firar Globala
veckan för andra året men den har sitt
ursprung i Kyrkornas globala vecka som
funnits sedan 1970-talet, då under namnet
U-veckan. Dess tema är i år ”Över
gränser – om migration och flyktingskap”
och det har vi tagit fasta på.
Genom hela mänsklighetens historia
har människor rört sig över geografiska
gränser. Orsakerna är många, omkring 200
miljoner människor bor av olika anledningar
i ett annat land än där de är födda. Men inte
alla lämnar sitt land frivilligt.
Av oss som bor i Skäggetorp tillhör
majoriteten den gruppen människor som

24

Invigning av Globala veckan i Skäggetorps centrum. 

flyttat eller tvingats fly över nationsgränser.Vi ville därför låta Globala veckan bli en vecka när vi blir synliga för
varandra över alla gränser. En vecka när vi
får presentera föreningar, religiösa
grupper och verksamheter som pågår i
vår stadsdel.
Skäggetorp beskrivs som segregerat
och som ett problemområde. Den här
veckan vill vi lyfta fram Skäggetorp som
Linköpings mest spännande område och
växa i stolthet och glädje över att få bo
och verka här.”

Foto: Royne Mercurio

Bröd i centrum
på Världens fest
I Borlänge firade Missionskyrkan, Svenska kyrkan och Bilda Kyrkornas globala
vecka genom att arrangera Världens
Fest. Som en del av förberedelserna
anordnades en bakarverkstad där barnen fick använda sin fantasi och baka
sagobröd som ett sätt att stärka sitt
språk.
– Jag har aldrig bakat förut, men det
var kul och mycket gott, säger Dildar.
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För dig som vill fördjupa dig i helig fred
Ett ekumeniskt upprop
för rättfärdig fred

ÖTET I KING
STON 2011

Detta är ett ekumeniskt fredsdokument som
Kyrkornas världsråd uppmanar alla världens
kyrkor att samlas kring. Man skriver: Då löftet
om fred är grundläggande i alla religioner,
vänder sig detta upprop till alla som strävar
efter fred i enlighet med sina egna religiösa
traditioner och åtaganden. Det 18-sidiga
dokumentet består av 42 punkter. Studiehandledning finns separat. Sveriges kristna råd, 2012.

PÅ JORDEN

FRED

GUD OCH

ETT EKUMEN
ISKT

UPPROP
FÖR RÄTTFÄ
RDIG

FRED

ÄRA TILL

Läs denna skrift enskilt eller i grupp
som kortfattad introduktion till hur vi
kan främja freden. Kapitlen heter Fred i
vardagen, Fred med skapelsen, Fred och
rättvisa och Att bygga fred.
En studiehandledning finns inkluderad.
Sveriges kristna råd, 2010.

FRED –
detta vill kyrkorna i Sverige

BUDSKAP FRÅN
INTERNATION
ELLA
FREDSM

Fred – detta vill kyrkorna
i Sverige

Redaktör:
Maria Bäcklund
Sveriges Kristna Råds skriftserie
Nr 14

Fred är vägen till fred
Ny teologisk fördjupning kring fredsfrågorna, huvudsakligen
skriven av förre ärkebiskopen K G Hammar. Med exempel på
praktiskt civilt förebyggande fredsarbete syftar boken till att
fördjupa kunskapen om våra möjligheter att påverka för fred
och rättvisa utifrån evangeliets budskap. En studiehandledning
finns inkluderad. Lansering 21 september 2013.

Kartläggning av religiöst
motiverade initiativ
Sveriges kristna råd gjorde 2012 en ”Kartläggning av religiöst
motiverade initiativ för en svensk fredskultur och mot extremism”. I slutrapporten finns, förutom analyser och rekommendationer, kortfattade beskrivningar av 57 olika initiativ runt om i
Sverige.

Fler förslag till material för fördjupning finns på webben.
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”Det känns rätt utifrån
Jesu kärleksbudskap”
Katharina Stark är ungdomsutbildare i Salaams vänner som
arbetar med dialog, civilkurage och fred. Salaams vänner vill motverka
fördomar och på detta sätt bygga broar mellan ickereligiösa, kristna, muslimer
och människor med andra trosuppfattningar. Katharina berättar:
– Jag hörde om Salaams Vänner just när Sverigedemokraterna kommit in i
riksdagen och kände ”jag måste göra något”. Vi har religion som utgångspunkt,
vilket kändes jättespännande. Många känner sig hotade av andra grupper och
där kan vi göra en insats. I Salaams Vänner har jag lärt mig jättemycket om
bibeln och fått fördjupa min tro. Det här arbetet känns rätt utifrån Jesu kärleksbudskap.”
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Läs mer om Salaams vänner på sidan 23
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Katharina Stark
Foto: Marija Fischer
Odén/Kristna
Fredsrörelsen
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Gudstjänstordning
Fira en fredsgudstjänst under Kyrkornas globala vecka. Låt
temat ”Helig fred – tro som fredsskapare” gestaltas i en
gudstjänst med mycket sång och bön för fred. Lyft fram
positiva exempel på fredsskapare, både i världen och i er
närhet. Och låt gudstjänsten om möjligt vara ekumenisk för
att visa på kyrkornas gemensamma uppdrag att vittna om
den Gud som är kärlek och vill fred.
Gudstjänstförslaget kan användas som en hel gudstjänst
eller som en plocklåda där man kan använda någon av
idéerna till den gudstjänst man planerar. Ibland finns förslag
på växelläsning och gemensam läsning av hela församlingen,
men det kan naturligtvis ändras efter önskemål. Tips på
sånger/psalmer finns på slutet.
Den gudstjänst som föreslås är inte en nattvardsgudstjänst vilket möjliggör ett ekumeniskt firande tillsammans
med alla församlingar på orten. Vissa delar är dock hämtade
ur en nattvardsgudstjänst, nämligen ur den Inklusiva mässan
från Costa Rica. Hela mässan finns i ”Verktyg för fred” på
Sveriges kristna råds hemsida, www.skr.org under Fredskultur. Där finns också många fler tips på gudstjänstmaterial
om fred. Fler idéer för en fredsgudstjänst hittar du också på
www.globalaveckan.se.

Hälsningsord
Kom
Kom, kom, vem du än är, så kom!
Sökare, vandrare,
du av främmande tro, kom!
Vår väg är ingen väg av förtvivlan.
Även om du brutit dina löften tusentals gånger,
så kom, och återigen kom!
Kom, om du älskar livet.
Vår väg är kärlekens väg.
Kom, och än en gång, kom,
och vad som än händer fortsätt att komma...
Ur Inklusiva mässan från Costa Rica

Inledningsord
Ledare: Världen tillhör Gud
Alla: jorden och alla dess folk
Ledare: Hur underbart, hur härligt det är
Alla: när människor lever tillsammans i enhet
Ledare: Låt tro och kärlek bli till ett
Alla: låt fred och rättvisa gå hand i hand
Ledare: Om Kristi lärjungar skulle tiga
Alla: då skulle stenarna ropa
Ledare: Öppna våra munnar, o Gud
Alla: och våra röster ska förkunna ditt lov
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Syndabekännelse

Bibelord

Gud, du som är fredens och möjligheternas Gud,
vår skapare och förlossare:
Vi kommer till dig för att be om din barmhärtighet,
förlåtelse och en ny start.
Vi ber om hjälp att ge freden en ny chans i vår värld.
Vi vill ge freden en chans,
trots att vi redan har förspillt många tillfällen
och bromsat många initiativ.
Istället för att övervinna det onda med det goda
har vi tittat på medan godheten har kränkts.
Förlåt oss, Herre.

”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild
skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.”

Vi ber att din heliga Ande
ska knyta våra hjärtan och sinnen till freden
så att våra liv kan bli en utgångspunkt för fred.
Låt freden bli vårt uppdrag och vårt mål.
Hjälp oss att samarbeta om fred i världen
och ge oss vishet och mod att handla;
vishet att avgöra vad som tjänar fredens sak
och mod att tjäna dig i lydnad och trohet.
Fredens och möjligheternas Gud,
gör oss till redskap för din fred
så att vi kan göra din vilja och skapa en framtid för freden.
I Jesu Kristi namn, vår Herre, frälsare och fredsfurste.
Amen.
En bön från Karibien inför Kyrkornas
världsråds fredsmöte i Kingston, Jamaica, maj 2011



Första Moseboken 1:27

”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på
hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” 
Jesaja 9:6
”Saliga de som gör fred, de skall kallas Guds barn.” 
	
Matteusevangeliet 5:9
”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som
förföljer er.” 
Matteusevangeliet 5:44
”Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de
två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.”


Efesierbrevet 2:14

”… och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med
budskapet om fred.”
Efesierbrevet 6:15

Tips för predikan/reflektion
v Lyft fram en fredsskapare, antingen ett internationellt exempel eller någon från ett nära sammanhang
– eller både och.
v Låt olika grupper i församlingen genom representanter (barn, ungdomar, äldre, internationell grupp och
så vidare) dela sina reflektioner om fred eller lyfta
fram olika exempel på fredsskapare.
v Utforma predikan som en ”dialogpredikan” mellan
två personer som till exempel kan ställa frågor om
fred till varandra och om hur deras tro motiverar till
fredsbyggande.
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Trosbekännelse

Bön

Jag tror på Gud som är kärlek
och har gett jorden till alla folk.

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.

Jag tror på Jesus Kristus,
som kom för att hela oss,
och för att göra oss fria
från alla former av förtryck.
Jag tror på Guds Ande,
som verkar i och genom alla
som är vända till sanningen.

Förenta Nationernas bön

Jag tror på de troendes gemenskap
som är kallad att tjäna folket.

Ljuständning

Jag tror inte på de starkas rätt
inte heller på arméernas styrka
eller förtryckets makt.

Välsignelse

Jag tror på mänskliga rättigheter,
på ickevåldets kraft,
och att alla kvinnor och män
har samma värde.
Jag tror inte att krig och hunger är oundvikliga,
att freden är onåbar,
eller att misshandel av vår jord är Guds vilja.
Jag tror på enkelhetens skönhet,
på kärlek med öppna händer,
fred på jorden.
Jag vågar alltid och trots allting
tro på Guds kraft att förändra och omforma,
och skapa ett rike av fred och rättvisa
för hela mänskligheten.
			Indonesiskt credo
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I: Må Gud välsigna oss med tillräckligt hopp
II: för att höja blicken bortom morgondagen
och erkänna den värdighet och respekt
som tillhör också varje människa
som genom vår okunskap eller våra fördomar
blivit åsidosatt eller ställd utanför.
I: Må Gud välsigna oss med tillräckligt mod
II: för att möta de utmaningar som tillvarons
destruktiva krafter låter komma i vår väg,
i form av egoism, missbruk och våld.
Att vi blir orädda, alla vi som utgör din kyrka
och din mänsklighet.
I: Må Gud välsigna oss med tillräcklig tro
II: för att i varje syster och bror
känna igen Kristi mänskliga ansikte
Ur Inklusiva mässan från Costa Rica
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Novena under Kyrkornas globala vecka
16-24 november

Må universums skapare ge dig kraft
att bryta ned misstrons murar,
släcka hatets eldar,
dika ut avundens träsk,
och så odla rättens tegar.
Martin Lönnebo

Avslutande bön
Herre, väck din kyrka, och börja med mig!
Herre, gör din församling levande, och börja med mig!
Herre, skapa fred överallt på jorden, och börja med mig!
Herre, skänk din kärlek och sanning till alla människor, och
börja med mig!
Bön från Kina

Tips på sånger och psalmer
Det ska vi göra för rätt och för fred, nr 591 i Den
svenska psalmboken, 695 i Psalmer och sånger
Dona nobis pacem, nr 693 i Den svenska psalmboken,
654 i Cecilia
Lägg i varandras händer fred, nr 831 i Psalmer i
2000-talet
The Kingdom of God is Justice and Peace, från Taizé,
nr 181 i Ung psalm
Sånger om fred i Hela världen sjunger (Verbum), t ex
från Benin (nr 46), Palestina (nr 48), Indien (nr 54)
och Irland (nr 56)

Novena kommer av latinska novem – nio. Tanken är att
under nio dagar hålla privat andakt, men att många gör det
med samma bön. Andakten kan också vara publik. Från
början har novenan främst varit en tid av sorg och längtan,
men en novena bes numera också ofta för något särskilt, som
en intensiv förbön under en specifik tid.
En novena ber man för sig själv eller tillsammans, i samband
med gudstjänst eller under en paus i vardagen. Den är kort
och därmed lätt att be till exempel medan man väntar på
bussen eller på att en hemsida ska ladda färdigt... Kännetecknande är att den är spridd, så att man är flera som ber
den under samma period. Det är ett sätt att ingå i en
bönegemenskap även när man sitter ensam.
Låt oss under de nio dagarna 16-24 november be följande
rader ur Franciskus bön:
O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.
O gudomlige Mästare,
låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att
trösta, inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.
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v v v Det här häftet innehåller material för dig som vill
lära dig mer om helig fred och
göra aktiviteter under Kyrkornas globala vecka. Häftet är
en plocklåda med olika delar
att välja ur efter behov och
sammanhang.

Helig fred – tro som fredsskapare
Historien är full av heliga krig. Nu är det hög tid för helig fred!

Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 handlar om trons möjligheter att skapa fred som är mer än
frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar frihet och rättvisa. En fred mellan stater och mellan
människor. Vi vet att det går – nu vill vi visa på hur.

Som kyrkor och församlingar vill vi skapa helig fred med tron som drivkraft.Välkommen att vara
med i aktiviteter, gudstjänst och bön under Kyrkornas globala vecka!

Kyrkornas globala vecka 17-24 november 2013 och 16-23 november 2014
www.globalaveckan.se

KRISTNA

FREDS

RÖRELSEN

|

Sveriges kristna råd

|

Telefon: 08-453 68 00

