
Fred och försoning    

  

Material: en bibel, ett pussel i A4:ans storlek med ca 12 bitar,  

en duk att binda för ögonen. 

 

Uppgift 1: Läs texten för gruppen och fundera tillsammans. 
Tid 7 minuter. 

Hur lärde Jesus oss att vi ska leva tillsammans?  

 
Exempel på svar: det dubbla kärleksbudet, den gyllene regeln, att be för sina fiender, att inte döma, att jobba 

för fred, att vi alla är skapade till Guds avbild och därför värdefulla, att försonas, att tjäna andra, ödmjukhet, 

att ge åt den som ber om något, att hjälpa hungriga, hemlösa och sjuka. 

 

Kristendomens budskap är ett budskap om fred. Bibeln uppmanar oss att tjäna varandra i stället 

för att tävla med varandra. Gud ger oss den Heliga Anden och en sådan kärlek som det mänskliga 

förnuftet inte kan förstå. Genom denna kärlek är det möjligt att uppnå försoning. Vad menas med 

försoning?  

Läs Rom 12:16–21.  

Finska Missionssällskapet arbetar med fred och försoning i flera konfliktområden som till exempel i 

Israel och de palestinska områdena. Genom arbetet vill man öka samförståndet mellan grupper av 

människor som representerar olika folk och religioner. Missionssällskapets FELM-center i 

Jerusalem är öppen för alla–araber, kristna och judar och där samlas till exempel en massa 

ungdomar för olika aktiviteter. När ungdomarna får bekanta sig med någon utanför deras ”egen 

grupp” läggs grunden för fred. Ungdomarna får också ta del av fredsfostran i skolvärlden och får 

lära sig färdigheter i ansvarsfullt ledarskap.  

Att skapa fred är som att tillsammans lägga ett pussel. Det kräver diskussioner och tålamod. Det 

får ni prova på i följande uppgift. 

 

 

Uppgift 2: Lägga pussel 
Tid 3 minuter 

Målet: att lägga ihop så många pusselbitar som möjligt i gott samarbete.  

Välj en i gruppen som täcker sina ögon med halsduken. Sprid ut pusselbitarna. Gruppen har till 

uppgift att lägga pusslet så att bara den som har förbundna ögon får röra bitarna. De andra ger 

instruktioner. De får varken röra bitarna eller personen som lägger pusslet. Gruppen får poäng 

enligt hur många bitar de får på plats under 3 minuter. Varje pusselbit ger ½ poäng. 

 

Poängsättning: Två bitar som satts ihop ger ½ poäng, 3 bitar 1 poäng, 4 bitar 1 ½ poäng osv. 

Max 5 poäng + 1 poäng för gott samarbete. 


