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Vis dokumentarfilmen «The day after peace» (2008) om det store humanitære potensialet som ligger i å få
krigende land og grupper til å holde fred én dag. Inviter noen til å ha en respons på filmen, og/eller legg til
rette for en samtale etterpå.
Filmen kan ses på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=pVo4lQe8MhQ eller bestilles på
DVD:http://shop.peaceoneday.org/engine/shop/product/DVD02/The+Day+After+Peace+Feature+Docume
ntary+%28with+subtitles%29. Den varer i 80 minutter. (Det finnes også en kortversjon på 30 minutter:
http://www.youtube.com/watch?v=7_mT6ce4who.)

 Diskuter følgende påstand fra Jeremy Gilley i slutten av filmen: «Skeptikerne der ute som sier «Vel, hva
er poenget med dette?» er i realiteten en del av årsaken til at liv ikke blir reddet. Jeg mener, det er ikke
noe vits å være skeptisk, du må involvere deg selv, for hvis du ikke gjør det vil liv gå tapt.» (ca. 1:16:20)
 Hva slags betydning kan 21. september ha i fredelige Norge? Kan Norge bidra til at 21. september får
noen betydning ute i verden?
 Diskuter følgende påstand fra Jeremy Gilley: «Du har tak over hodet, du har mat. Det er du som må
endre verden, det er du som har privilegiet.» (ca. 0:47:10)
 Hva kan 21. september bety lokalt, i din by/bygd? Hva kan menigheten gjøre for å realisere dette?
 Har kristne og kirker et særskilt mandat eller ansvar for å engasjere seg i fredsspørsmål? Hva er det i vår
tro som inspirerer og utfordrer oss til dette engasjementet?
 Hvor ligger vår merverdi som kirker/fellesskap av troende i fredsarbeid? Hvis vi har en slik merverdi,
hvordan kan menigheter og enkeltkristne hente ut dette potensialet?

 Matt 5:9: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»
 Luk 1:78-79: «Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i
mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.»
 Matt 5:23-24: «Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har
noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og
bære fram offergaven din!»

Led meg fra død til liv,
fra løgn til sannhet.
Led meg fra fortvilelse til håp,
fra frykt til trygghet.
Led meg fra hat til kjærlighet,
fra krig til fred.
La fred fylle våre hjerter,
vår verden, vårt univers.

Gud...
Livets Gud...
Livets Gud, led...
Livets Gud, led oss...
Livets Gud, led oss til rettferdighet...
Livets Gud, led oss til rettferdighet og fred.

Nådige Gud,
kom og vær med oss på veien,
så vi kan gå videre med din nåde og fred.
Livets Gud,
enhver voldshandling
i våre samfunn,
mellom meg selv og andre,
ødelegger en del av ditt skaperverk.
Vekk i mitt hjerte
en fornyet ærefrykt
for alt liv.
Gi meg visjonen til å gjenkjenne din ånd
i ethvert menneske
hvordan det enn behandler meg.
Gjør det umulige mulig
ved å foredle i meg
de fruktbare frø av helende kjærlighet,
så jeg kan bidra til å bryte voldens sirkel
ved å innse
at fred begynner med meg.

Fyll oss med håp, så vi kan bryte ned det som skiller oss.
Inspirer oss på vår videre vandring sammen med andre
kirker, så vi kan skape møteplasser og dialog.
Send oss din Hellige Ånd,
så vi med tydelig stemme kan forkynne den friheten du gir.
La din Ånd være som en mild bris når vi trenger trøst og
trygghet.
La din Ånd være som en sterk storm når vi er for fastlåst og
ikke sier fra om urett.
La din livgivende fred ta bolig i oss, så vi skaper fred
mellom mennesker, mellom kirker og kirkeledere, mellom
religioner og mellom nasjoner.
La din nåde forandre oss, så vi tar hverandres hender og
lever ut kjærlighetens frihet.
Overøs oss med din velsignelse når vi fortsetter vår
vandring
og i trygghet proklamerer det gode budskap om
rettferdighet, omsorg og nåde.
Amen.

 Jesus Kristus ventar (Syng Håp 2, nr 46)
 Herre, du vandrer forsoningens vei (Norsk
salmebok, 728)
 Gud i en tid da alle krefter røynes (Norsk
salmebok, 730)
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 Fredens Gud la det regne på oss med fred (Syng
Håp, nr 74)
 Jeg folder mine hender små (Norsk salmebok,
725)
 Det er så godt og så vakkert (Syng Håp 2, nr 7)
 Donna nobis pacem (Syng Håp 2, nr 10)
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