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FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP

Hvorfor historie?

Utgangspunktet for denne tredelte workshopen er Kairos-dokumentet, som forteller om hvordan kristne
palestinere opplever tilstanden i dagens Palestina, og som ber om at det internasjonale samfunnet får
øynene opp for det som skjer. Hvorfor skal vi som kristne bry oss? Fordi «sann kristen teologi handler om
kjærlighet og solidaritet med alle undertrykte, og et kall til rettferdighet og likeverd mellom folk», som det
heter i dokumentet.
Denne første delen av workshopen handler om historie fordi det er nødvendig å forstå hva som har skjedd
før for å forstå hva som har skjer i dag.

Hva vet vi om konflikten fra før?

Brainstorming i plenum: Det som i dag utgjør kjernen av det som kalles «Midtøsten-konflikten», er
et av det mest omstridte og følelsesladde temaene i moderne historie. Derfor hersker det også en del
misforståelser om hva bakgrunnen for konflikten er. Skriv opp deres tanker om hva dere forbinder med
konflikten. I hvilken grad har dere ulike syn på den?
I grupper eller i plenum: Fakta- og feil-runde (se Vedlegg I). Se om dere klarer å plassere de ti vedlagte
påstandene om konflikten i fakta- eller feil-kategorier. Supplér eller bytt gjerne ut påstandene med noen av
deres egne.

Presentasjon om bakgrunnen for konflikten .

Vedlegg II og III er informasjon og power point som et utgangspunkt for en presentasjon om bakteppet for
situasjonen. Bruk gjerne dette materialet i sin helhet, eventuelt tilpass det etter hva deres egen menighet
mener er mest hensiktsmessig. Leder bør sette seg forholdsvis godt inn i dette materialet før gjennomføring
av workshop

Diskusjoner – forslag til temaer

Med informasjonen og tankene dere nå sitter med:
• Er Bibelens ord om «Guds utvalgte folk» motstridende med eksistensen av en palestinsk stat?
• Med to så polariserte fronter, hva vil en realistisk forventning av «fred» innebære?
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• I grupper: Forsvar det israelske og palestinske synspunktet for hverandre. Bytt deretter roller. Hvordan
kjennes det?

Oppsummering

• Hvilke tanker sitter vi igjen med etter denne bolken? Er de annerledes enn i begynnelsen?
• Hvordan tror dere kristne palestinere opplever dagens virkelighet? Det vil bli snakket mer om mer neste
gang, når vi ser på Kairos-dokumentet.

Avslutning

Se eget dokument, ”Avslutning”

kairos

vedlegg I
aktivitetsark

aktivitetsark
virkeligheten
BIBELVERS
Leses høyt:
Lettvint (sier de): ”Fred, fred!” – og så er det ingen fred.
Jer 6:14

GJØRE

Dersom virkeligheten ikke er fred, hva er den da?
Del ut store ark (A3 eller større) til grupper på 3-4 personer og tegn elementer fra virkeligheten til
Palestinerne.
Noen stikkord en kan forholde seg til når det tegnes: Muren, naturressurser, kontrollposter,
familieadskillelse, flyktninger, fanger, ingen religionsfrihet, ingen bevegelsesfrihet.
Leder kan også velge ut noen av underkapitlene i kapittel 1. Virkeligheten i Kairos-dokumentet som leses
høyt mens det tegnes.

DISKUTER

Heng arkene opp.
Hva har de ulike gruppene tegnet? Hva ser det ut som? Hvilke assosiasjoner gir bildene?

tro
BACK TO BASICS

Hva er tro? Hva betyr tro for deg? Har du noen gang måttet ha troen på noen som er nær deg, og stole på
at de vil deg vel?
Øvelsen er i utgangspunktet en stille og individuell øvelse, men dersom noen ønsker å dele sine
refleksjoner er de velkomne til det.

TANKEKORS

Formidles til gruppen:
I en palestinsk sammenheng, kan man si at tro er mye det samme som tillit. Tillit til at Guds ord ikke kan
være kilden til at deres liv og fremtid trues, men også en tillit til at Gud ser deres lidelser og er med dem.
Les punkt 2.4 og 2.5 i Kairos-dokumentet

DISKUTER
Les bibelversene under.
Kan Bibelen brukes som legitimering til å true palestinske muslimer og kristnes eksistens? Hvordan kan
bibelversene som ble lest hjelpe oss til å forstå hva tro er for kristne palestinere? Hva mener de med at
”[okkupasjonen] ødelegger gudsbildet i israelerne som er blitt okkupanter, så vel som i palestinerne som
lever under okkupasjon”?
Diskuter i små grupper og oppsummer i fellesskap

BIBELVERS

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i
disse dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved
ham skapte han verden
Hebr. 1:1-2
Jorda og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til
Sal 24:1
Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan
flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet
1. Kor 13:2

håp
BACK TO BASICS

Hva er håp? Hvorfor er håp viktig for mennesker? Kan du huske en gang da du trengte å tro på håpet?
Bruk noen minutter til å reflektere rundt en opplevelse eller en periode hvor du trengte å tro på håpet for
å komme deg gjennom en vanskelig situasjon/tid i livet. Hvorfor trengte du håp?
Øvelsen er i utgangspunktet en stille og individuell øvelse, men dersom noen ønsker å dele sine
refleksjoner er de velkomne til det.

TANKEKORS1
Formidles til gruppen:
De fleste av oss i denne gruppen som deltar på workshopen har en privilegert bakgrunn. Vi trenger ikke å
bekymre oss for at kuler, bomber eller raketter plutselig skal treffe oss. Vi kan sove trygt om natten og føle
på en tilstand av sikkerhet. Vi trenger ikke bekymre oss for at vi plutselig skal bli kastet ut av våre hjem.
Palestinere, derimot, lever med en konstant frykt for overgrep, vilkårlige arrestasjoner og vold. Her er
noen eksempler på hva palestinere opplever i hverdagen:
• Palestinske barn har problemer med å komme seg til skolen fordi Israel har satt opp hundrevis av
checkpoints og veisperringer.
• Noen ganger erklærer Israel portforbud for hele byer og landsbyer. Ved å innføre portforbud hindrer
det israelske militæret palestinere fra å forlate hjemmene sine i flere uker og måneder av gangen. Kun
unntaksvis får de slippe ut for å skaffe seg mat.
• Israel konfiskerer palestinske vannkilder og landområder i mye større grad enn det som vises i media.
• Palestinere på Vestbredden må ha spesialtillatelse for å kjøre på bestemte veier i sitt eget land.
Ydmykelsen de gjennomgår, og vanskelighetene med å skaffe spesialtillatelsene, har tvunget
palestinere på Vestbredden til å måtte ta lange omveier, i stedet for veier som leder direkte fra by til by
1
Human rights violations in occupied Palestinian territory cannot be distorted – UN expert 6 June 2013,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45108#.VL4i1Hv5880
Forbidden Roads: The Discriminatory West Bank Road Regime, August 2004
http://www.btselem.org/publications/summaries/200408_forbidden_roads

DISKUTER

Betydningen av håp for den palestinske befolkningen må forstås i denne konteksten. Palestinere opplever
store vanskeligheter i hverdagen. Likevel fortsetter de å håpe. Hvorfor? Hva forteller Kairos-dokumentet
oss om hva håpet betyr for palestinere?
Les underkapittel 3.2 i Kairos-dokumentet, og les deretter bibelversene gjengitt under. Hvordan kan vi
relatere bibelversene til urettferdighet og okkupasjon av Palestina?

BIBELVERS

Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? (…) Hvem kan skille oss fra Kristi
kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? (…) Som det står skrevet: For din skyld
drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer (…) Verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen
annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 8:31,35,36,39

DISKUTER

Les gjennom underkapittel 3.3 og 3.3.1 - 3.3.4 i Kairos-dokumentet.
Er det noe i teksten som skiller seg ut? Hva mener de med ”forsoning”?

kjærlighet
BACK TO BASICS

Hva betyr kjærlighet for deg? Hva er samfunnets definisjon av kjærlighet? Hvordan definerer din familie
kjærlighet? Hvordan definerer Bibelen kjærlighet? Hvordan viser vi kjærlighet?
Øvelsen er i utgangspunktet en stille og individuell øvelse, men dersom noen ønsker å dele sine
refleksjoner er de velkomne til det.

TANKEKORS
Formidles til gruppen:
Budet, ”Du skal elske din fiende”, er et av hovedbudskapene til Jesus. Mange av oss lærer tidlig i livet at
vi skal ”elske våre fiender” og ”elske våre naboer”. Dette ønsker vi, i kristen ånd, å strekke oss etter hele
livet. For palestinere betyr det å ”elske sin fiende” å elske israelske bosettere, israelske soldater og israelske
innbyggere som nekter palestinerne grunnleggende rettigheter. Det palestinske samfunnets fiender og
naboer er mennesker som bryter deres grunnleggende rettigheter på daglig basis, og som utøver vold og
skaper urettferdighet. De er mennesker som river opp palestinske oliventrær, ødelegger palestinske hjem,
bomber nabolag, begrenser palestineres bevegelsesfrihet og fengsler deres venner.

DISKUTER

Les bibelversene gjengitt under, og les deretter underkapittel 4.2 og 4.2.1- 4.2.6 i Kairos-dokumentet.
Hvordan viser kjærligheten seg i det kristne samfunnet i Palestina? Hva mener de med ”du skal elske din
fiende” i denne konteksten? Hvilken sammenheng har kjærlighet med motstand mot okkupasjonen?
Hvilke typer motstand godkjennes og oppmuntres det til i Kairos-dokumentet? Hvordan kan vi tolke
bibelversene i lys av begrepet ”motstand i kjærlighetens navn”?

BIBELVERS

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre
Joh 13:34
Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det
regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for?
Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke
hedningene det samme?
Matt 5:45-47

budskap til verdens kirker
BACK TO BASICS

Hva innebærer solidaritet for deg? Har noen utøvd solidaritet ovenfor deg? Hvilket ansvar har vi som
kristne å utøve solidaritet ovenfor andre kristne i verden?
Øvelsen er i utgangspunktet en stille og individuell øvelse, men dersom noen ønsker å dele sine
refleksjoner er de velkomne til det

TANKEKORS
Formidles til gruppen:
Forfatterne av Kairos-dokumentet tar avstand fra og fordømmer enhver form for rasisme, inkludert
antisemittisme og islamofobi. Dette til tross for den urettferdighet de blir utsatt for. I Norge etter krigen
ble såkalte ”krigsbarn” og ”skammens barn” diskriminert av Den norske kirke, kun fordi de var barn av
norske mødre og tyske fedre som var soldater for okkupasjonsmakten.

DISKUTER
Les bibelversene gjengitt under
Har vi, deres kristne brødre og søstre i verden, en plikt til å hjelpe våre kristne brødre og søstre i
Palestina? Hva kan vi gjøre for å hjelpe?

BIBELVERS

For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed,
og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke
til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i
fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde
mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’
Matt 25:42-45
Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.
1. Pet 3:9

