– ett bibliskt och själavårdande koncept för
försoning – med ursprung i Afrika men globalt
användbart.
Har du frågor eller vill ha mer information?
Kontakta då:
Kerstin Nilsson
Tfn: 070-656 74 37
Mail: kerstin.nilsson@elmbv.se

...våra smärtor tog Han
på sig ... genom Hans sår
är vi helade.
Jes 53:4,5

Benedikte Nilsson
Mail: benediktenilsson@gmail.com
Per Anders Einarsson
Mail: peei@spray.se

amani använder byggandet av ett hus som

Förslag till program för en helg med undervisning/
arbete med amani.

ett samlande tema. Det har 3 delar. Grunden,
Väggarna och Taket.
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Hela manualen finns på www.lerucher.org under
Ethnic Reconciliation, Resources. Healing the
Wounds of Ethnic Conflict är titeln på materialet.
Amani är ett ord på swahili som betyder fred.

Fö
Helande av sår

Ånger och förlåtelse

Helande av sår

Grundläggandet handlar om att Upptäcka Guds
hjärtelag. Detta är en innehållsrik del och precis
som när man bygger ett vanligt hus så är det viktigt
att lägga en god grund för att bygga ett bra hus.
Det är viktigt att ha tillräckligt med tid för att hinna
reflektera över innehållet, gärna med små pauser.
Helande av sår ger väggarna på huset. Vad
händer med oläkta sår? Hur påverkar de oläkta
såren oss i våra relationer med andra? Här ges
möjlighet att lägga av det som är svårt, som sårar
och tynger. Korsets verkstad är ett av workshopens
klimax.
Den tredje delen, takläggandet handlar om
Förlåtelse, Ånger med bön om förlåtelse och
Försoning. Vad innebär det att förlåta, att be om
förlåtelse? Kan vi stå i gapet som representant
för en grupp?! Hur? Viktiga delar att fundera
igenom och reflektera över. Här ges också tid för
bekännelse och förlåtelse beroende på hur man
berörts av den Helige Ande. I avslutningen ges sen
chans att välsigna varandra i glädje.
Workshopens fokus är på att hela sår och ge
redskap till mellanmänsklig försoning (inte på att
lösa specifika konflikter). Konceptet innehåller
därför en hel del sådant som berör ens inre och
man behöver tid för att smälta och ta in det. Alla
delar länkas ihop med varandra. Man bör därför
vara med från början till slut för att få helheten.

Fredag 19 – 20.30
Lovsång och andakt
Introduktion, Förväntningar, Inledning
Huset som symbol

Upptäckten av Guds hjärtelag

Att försonas är att återställas till den relation
Gud avsåg från början, också i våra mänskliga
relationer.

Konceptet kan arrangeras för grupper på lite olika
sätt (totalt knappt 15 klocktimmar), t.ex en helg,
två (lör)dagar eller 5-6 vardagskvällar med 2-2½
timmar per gång.
Vi arbetar med interaktiv undervisning, tid för
eftertanke, gruppsamtal.

Lördag 9.00 – 12.00
Lovsång och andakt
Grundläggandet Upptäcka Guds hjärtelag
• Guds ursprungliga avsikt för mänskliga relationer
• Fördomar
• Guds svar; det Heliga Folket
• Kyrkan, Kristi kropp, Guds redskap för förändring
• Lidande – och en kärleksfull Gud
Lördag 14.00 – 16.00
• Att känna Gud som en kärleksfull Far
Själavårdstid/Tid för egen reflektion
Bygga väggarna Helande av sår
• Tjuven
Gruppdiskussioner
Lördag 16.30 – 17.30
• Den sårade själen
• Guds svar på mänskligt lidande
Lördag 19.00 – 20.30
• Korsets verkstad
Reflektioner
Lovsång och andakt
Söndag 9.00 – 12.00
Lovsång och andakt
Bygga innertak...
• Förlåtelse
• Ånger och bön om förlåtelse
• Träda fram i gapet
Tid för eftertanke och bekännelse
Söndag 13.30 – 15.00
...och Lägga yttertak
• Försoning
• Uttala välsignelser
• Hur går vi vidare?
Lovsång, andakt, Avslutning

