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Leder

Over inngangsdøren hjemme hos mine foreldre, henger en dekorert
keramikkplate med påskriften Pax et bonum, fred og alt godt,
fransiskanernes valgspråk. Ved døren henger også et bilde laget av
kunstneren Ela Monsen, med følgende sitat etter den jødiske filosofen
og forfatteren Max Tau: ”Tar du opp i deg det onde du møter hver dag,
så visner du. Men hvis du gjør noe for å se det gode, så kan du en dag
komme til å blomstre.”
(Her kunne jeg avsluttet, for i disse ordene ligger essensen.)
Budskapet er enkelt: Vi burde alle strebe etter å til enhver tid se det beste
i alt og alle. Som en god venninne ofte sier: Vi må se Jesus i alle vi møter.
Det tror jeg på, samtidig som at jeg nok ikke er alene når jeg sier at dette
til tider er vanskelig. Men så var det noe med den flisa i andres øyne, og
bjelken i vårt eget. Allikevel er min oppfatning at det i bunn og grunn
ofte er oss selv vi er mest kritiske til.
”Du skal elske din neste, som deg selv”, sa Han. Dette har jeg fundert mye
på denne høsten, omtåket av et mediebilde som ikke er preget av stort
annet enn krig og elendighet, mobbing og psykisk helse. Mennesket
har det ikke godt. Om Jesu ord skal ha noen verdi, må man ikke først
også være glad i seg selv? Selvfølgelig, sier du kanskje. Men hva med de
som ikke klarer å se det gode i seg selv? De som, av ulike grunner, har
kommet dit hen at de forakter seg selv? Hva vil det da si å elske sin neste,
som seg selv?
Tenk over det. Det gjelder oss alle. Hva godt kommer det egentlig ut av
alle disse små, ofte helt ubevisste, kritiske kommentarer du gir deg selv i
løpet av en dag? Det er en vane jeg forsøker å vende. Han skapte oss alle,
både din neste og deg selv, i sitt bilde. ”Gud lær meg å se”, synger barna
på leir. Istedenfor å gå rundt med kritiske briller, la Ham lære deg å se
med hjertet. Se Jesus i andre, og ta ham med videre i deg selv. Så skal du
se at både du og din neste vil komme til å blomstre.
Med ønske om et velsignet nytt år, fylt av kjærlighet,

Gudrun Kringlebotn
Redaktør
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Av: br. Haavar Simon Nilsen
Bilde: Catholictradition.org

n Det er ein eigen klang
i Kristi Kongefest. Som
eit endelig punktum, ei
endelig klarg jering. Det
er som om Kyrkja seier:
Ja, me har fylgt Kristus
g jennom alle livsfasar,
heilt frå Maria fekk
bodskapen frå Gabriel,
og på vegen til Betlehem.
Me har høyrd englane
synge på markene der,
og fylgt dei tre vise menn
like inn i stallen, der
Maria har blitt forløyst
med eit lite born som skal
kallast verdas Frelsar.
Me har vore vitne til Jesu
oppvekst, og sett korleis
han allereie i barneåra
g jorde inntrykk på
omg jevnadane.
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Kristi audmjuke
Kongefest

Og når tida vart mogen, då har
me fylgt Kristus der han går
langs stranda og kallar disiplane
ein etter ein, me har vandra på
vegane mellom byane i Galilea
og sett store mirakel skje, og me
har gått den tunge krossvegen
like til Jerusalem. Me har kjent
dei salte tårene der me står
framføre krossen med Maria og
Johannes medan me stirer inn i
det meiningslause. Me har undra
oss over den tome grava, og
spurt gartnaren kvar dei har lagt
han. Og midt i sorga har Kristus
stått der, midt iblant oss, og helsa
oss med Guds fred. Og til slutt
har me stått med blanke, opne
auge og sett Herren bli tatt opp i
himmelen, medan to englar spør
kva me ser etter. Me har prisa
Herren og delt brød, bøner, lære
og fellesskapen, medan me veks

i tru og tillit. Og no står me her,
ved det endelige punktum og
konstaterer: Ja, han var verdas
frelsar. Ja, han er konganes
Konge, han har all makt over
himmel og jord.
Likevel må me spørje: Kva er
dette for ein konge? ”Mitt rike
er ikkje av denne verda” seier
Kristus sjølv (Joh 18,36). Han
er salva til Konge, men nyttar
ikkje verdslig makt. Han kjem
til Jerusalem, ikkje køyrande i
ei staseleg vagn, men ridande
på et esel. Han stig opp, ikkje på
ei trone, men på eit kors. Han
er verdas herskar, men seier at
den største skal vere den minste.
Kristus triumferer, ja, men ikkje
i makt, men i audmjuke. Det er
ikkje til å undrast at Pilatus ikkje
forstår. For kva slags konge er

dette, som ikkje søkjer å forsvare
seg? Som i si avmakt likevel held
fast på sanninga? Ei sanning som
Pilatus ikkje klarar å gripe, men
som omsluttar heile Kristi liv. Og
vi kan fortsette: Kva slags herskar
bind om seg om livet og vaskar
føtene til sine disiplar? Kva slags
konge er det som ikkje mottar
gåver, men som skjenker brød
og lækjedom og fred til alle han
møter?

og i denne forvissing kan me
vekse i tru og tillit. For me veit
at ein dag, då skal dette rike stå
fram i all sin fylde, og Gud skal
bli alt i alle.

n

Jo, det er kongen av eit rike som
ikkje høyrer denne verda til. Om
litt skal me synge prefasjonen, og
der får me høyre kva rike det er
tale om: Det kallast ”sannhetens
og livets rike, hellighetens og
nådens rike, rettferdighetens,
kjærlighetens og fredens rike”.
Og sei meg no, er ikkje dette
eit vakkert rike? Har me ikkje
grunn til å vere både stolte og
glade for å vere borgarar av så
herleg kongedøme? Ja, for det
er dette rike me er medborgarar
i. Eit livsens rike. Eit velsigna
rike. Et heilagt rike. I Kristi
kongedøme står me alle under
sanninga og kjærleiken og freden
sitt segl. Og me er alle kalla til
å bere vitnesbyrd om dette rike.
Ikkje i arrogant triumfalisme,
men i audmjuke. Vi skal fylgje
vår konge. Vi skal ikkje bruke
verdas maktspråk, det er ikkje
vår oppgåve å svare med same
mynt. Me er kalla til å strekkje
oss ut over ein reint menneskeleg
logikk. Vårt livskall er rotfesta
i han som sjølv gav alt for alle.
Me søkjer våre svar i Kristi liv
og virke, i hans ord og hans gjerning. I Kristus er me kalla til å
legge alle våre urolege tankar og
tvil pg heile vårt liv i Guds hand,
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Organisasjon
Av: Eivor Ofteland

Hva søker

ekstremistene?
n For å forstå, må vi
først se hvilke mål som
motiverer ekstremistene,
hvilken sannhet de tror at
de søker, ellers kommer vi
ingen vei.

Bilde av Luca Rossato

Først på trykk i Vårt Land
1. september 2014
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Religion, krig og etikk. Det er
knapt mulig å finne en mer
aktuell tittel når man skal utgi
en kildesamling av historiske
tekster i dagens verden (Religion,
War, and Ethics). I sommer ble
boken, en murstein, lansert
med seminarer både i Øst- og
Vest-Jerusalem, og den skal snart
lanseres i Tokyo. Vi møtte utgiverne, filosofene Henrik Syse og
Greg Reichberg, på PRIO, for en
samtale om religion og vold.

– Hvis man spør om hva for
eksempel sunni-islam egentlig
sier om vold, vil spesialister si
at adverbet egentlig er misvisende fordi det innebærer at det
nødvendigvis finnes en essens
innenfor hver religion. Den tankegangen leder ofte galt av sted.
Alle religioner har historiske uttrykk som til enhver tid er preget
av mennesker og omstendigheter, og dessuten er krig et veldig
komplekst tema i seg selv.

– La oss gå rett til dagens situasjon i Irak. Det blir stadig gjentatt,
både av forskere og ledende
muslimer, at ekstremismen til IS
ikke har noe med islam å gjøre.
Parolen i demonstrasjonen sist
mandag var Ikke i islams navn. Er
mulig å si at den ekstreme volden
ikke har med religion å gjøre?

Korstog?

Henrik Syse:

Syse viser til en tilsvarende
argumentasjon i kristen
sammenheng:
– Hvis det fantes en kristen bevegelse som sa at vi trenger nytt
korstog, så ville mange si at dette
ikke er kristendom. Men, jo, det
finnes situasjoner i den kristne
tradisjonen hvor folk har ment

dette. På samme måte kan man si
at det finnes kilder fra den islamske tradisjonen som handler om
hvordan man behandler frafalne
med vold, kilder som IS bruker
i dag.

tekster. Det er også påbudt å
beskytte kvinner, barn og gamle,
men IS gjør ikke det. Så også når
det gjelder klassiske tekster, er de
helt på sidelinjen. Og de er veldig
selektive i sine tekstvalg.

– Hvordan skal man møte slike
kilder?

– Men vi hører om at de har ganske stor støtte av sunnimuslimer
i Irak?

– De kan møtes ved at enkelttekster må tolkes i lys av helhet og
en helhetlig tanke om menneskets verdighet og etikk. Eller de
kan møtes historisk. Vi kan si at
historien har utviklet seg, at vi
ikke kan bruke kilder fra 800-tallet i dag. Ut fra de to måtene å
tenke på, er jeg helt enig med
dem som sier at IS representerer
en pervertering av islam. Men
hvis du leter etter tekster som IS
kan bruke, så finnes det.

Gjør vold på
Greg Reichberg sier seg enig.
– IS appellerer til klassiske tekster, men på den andre siden gjør
de vold på tekstene de bruker.
Det finnes klassiske tekster som
handler om å bruke vold for
å fremme omvendelse. Det er
offensiv jihad hvor poenget er
ekspandering av islam. Dette
kalles også den lille jihad, mens
den store jihad er den åndelige
kampen. Men selv i den klassiske
tolkningen var offensiv jihad
regulert. Først måtte man bli
invitert til å konvertere. Og helt
fra Muhammeds dager skulle det
være slik at bokens folk, jøder
og kristne, og zoroasterne som
jezidiene har elementer fra, ikke
skulle presses til å konvertere.
Men IS dreper kristne. Det kan
ikke rettferdiggjøres av klassiske

– Jo, men det betyr ikke nødvendigvis at de deler det radikale
synet på vold, svarer Greg Reichberg, og Henrik Syse fortsetter:
– Situasjonen i Irak handler
ikke bare om tekster og meninger. Den handler også mye om
opplevelser av å være ydmyket,
tilsidesatt, sinte og hevngjerrige,
og så brukes religiøse tekster,
tradisjoner eller institusjoner til å
kanalisere det.

Halshugge

– Er ikke det en slags unnskyldning? Det er mange måter å være
sint på uten å halshugge noen?
Syse:
– Husk at de befinner seg i et
samfunn hvor det har vært
veldig mye vold allerede. Tenk
på hva Irak har vært gjennom
siden 1980! Krigen mot Iran var
en redselsfullt kostbar og brutal
krig, og deretter de to gulfkrigene, Saddams regime og sanksjonene. I denne historien ble veldig
mye av det vi forbinder med den
hverdagslige sosiale kontekst,
hvor folk tross alt skjønner at
sånn kan du ikke gjøre, helt
borte! Det er ikke for å unnskylde noe som helst, det er akkurat
like ille det de gjør, og mange av

lederne vet godt hva de gjør. Men
de går inn i et samfunn hvor det
å halshugge noen ikke fremstår
som noe spesielt sjokkerende. Og
når man da i tillegg kan bruke
tekster eller et religiøst tankesett,
så blir det enda mer sannsynlig
at det som vi ser i dag kan skje.
Og da er det viktig, særlig på litt
lengre sikt, at man kan gå inn i
den seriøse teologiske diskusjonen for å prøve å vise at det er
viktige grunner i tradisjonene
selv til at det ikke skal være sånn.
– Hva oppnår man med å
sammenligne ulike religiøse
tradisjoner?
– Man ser at mye av det du er
stolt av i din egen tradisjon, det
finner du igjen i andre tradisjoner, om enn i en annen form.
Og det du misliker mest med de
andre tradisjonene, det finner du
antakelig igjen i din egen. Det
gir grunn til selvransakelse og
ydmykhet, sier Henrik Syse.

Ikke bare i islam
Men islamistenes forståelse av
hellig krig er altså ikke særegen?
Greg Reichberg forklarer at
tanken om hellig krig ikke bare
finnes i Islam.
– Forestillingen kan bli funnet
i andre tradisjoner, også vår
egen. Under borgerkrigen i det
katolske Spania på 1930-tallet appellerte noen av Francos
apologeter til hellig krig. De ville
beskytte katolikker mot angrep
fra de sekulære, og straffe de
sekulære som ble betraktet som
apostater, frafalne. Mitt poeng er
at ideen om vold kan utnyttes i
religionens interesse. De ønsket

7

Bilde av Zoriah

å presse frafalne katolikker
tilbake til folden. På lignende vis
bruker IS vold nå, ikke bare mot
kristne og jezidier, men også mot
shiaer som de ser som frafalne
muslimer.
– Men er det egentlig sammenlignbart, er det ikke mange teologiske forutsetninger bak som gjør
det til forskjellige fenomener?
– Klart det er forskjeller, svarer
Henrik Syse.
– Men det er noen av de samme
dynamikkene, de bruker det
samme språket. Det dreier seg
om å kalle de frafalne tilbake
med makt. Jeg tror ikke Franco
var opptatt av sjelenes frelse, men
noen av hans forsvarere brukte
det språket, sier Reichberg.

Religionene har ofte to ulike
logikker når det gjelder voldelig tvang til tro, forteller Greg
Reichberg. Den ene gjelder mot
hedninger, og en helt annen
gjelder overfor de som en gang
har akseptert budskapet, men
som har falt fra. Hver tradisjon
har sin egen særegne diskusjon
om disse tingene.
– I islam, hvor døren i sin tid sto
på vidt gap for å bruke krig mot
hedninger for å tvinge dem til
tro, der hadde man restriksjoner
for å bruke makt mot rebeller
innenfor det muslimske samfunn. De hadde mindre interne
kamper om de tingene enn de
kristne hadde. Men når det gjaldt
det å tvinge hedninger til tro, der
var det en større kamp enn i den
kristne tradisjonen.

Oppga ideen
8

Reichberg forklarer hvordan
den katolske kirke brukte lang
tid på å oppgi ideen om religiøst
motivert maktbruk. Han viser
til teologen Cajetan, som på
1500-tallet argumenterte for at
man ikke skulle sende soldater,
men hellige predikanter til de
vantro indianerne, og forteller
om en lang prosess som var definitivt over først ved det Annet
Vatikankonsil.
– Det sier mye om at religionenes
forståelse av vold har med mye
mer enn teksttolkning å gjøre?
– Ja, en av de tingene vi prøvde
å spore i boken, er hvordan religiøse tradisjoner virker sammen
med sekulære utviklingstrekk.
Det er interessant å se hvordan
for eksempel teologer i shia-tradisjonen forsøker å harmonisere
islamsk lære med folkeretten. Vi

kjenner en ayatollah fra Iran som
forsøker å vise hvilke elementer
i islam som tillater et slikt samsvar, og deretter hvilke elementer
som man må sette til side, sier
Reichberg og fortsetter:
– Mohammad Faghfoory, som
skriver om shiaislam i boken vår,
forklarer hvordan man endte opp
med en lære om bruk av vold for
å tvinge til omvendelse, selv om
det er i uoverensstemmelse med
andre uttalelser av Muhammed.
Mye har å gjøre med religiøse
tenkere som i islam stort sett er
jurister, spesialister på sharia.
Faghfoory forklarer hvordan
juristene kom under innflytelse
av politisk makt. Noen ganger, påstår han, ble de presset
til å vektlegge visse passasjer i
Koranen fordi det støttet kalifens
militære initiativer. Tekstene
ble tatt ut av sin sammenheng.
Faghfoory forsøker å vise at mye
av den senere jusen stammer
fra tidligere enkeltjurister som
siden blir gjentatt i tradisjonen.
Juristen al-Shafii (d. 820), som
forsvarte vold for religionens
sak, ble viktig slik. Forfatteren av
sunni-kapitlet, Nesrine Badawi,
tror derimot ikke at de i samme
grad ble presset til det. Hun mener de så sin funksjon i å støtte
den rådende makten.

Fred

– Hva med fred, har ulike forestillinger om fred effekt på forståelsen
av krig?
Greg Reichberg:
– Forestillingen om fred har en
effekt. I den kristne tradisjonen
er det veldig klart at fred er den

måten Gud mente vi skulle leve
på. Og når det er krig betyr det
derfor at det finnes synd. Derfor
er det ikke vanlig i kristendommen å snakke om krig i edle
ordelag eller som noe virkelig
positivt. Man finner faktisk
tradisjoner som snakker slik. I
hindu-tradisjonen for eksempel,
kan man snakke om krig som
uttrykk for dyd og ydmykhet.
Forholdet mellom fred og krig
kan også ha innflytelse på en annen måte. For eksempel i de mer
radikale perspektivene innen
islam, er det en essensiell permanent tilstand av krig mellom islams rike (dar-al-islam), de land
som er under islams lovgiving,
og krigens rike (dar-al-harb),
territoriene hvor de vantro bor,
definert av ikke-muslimsk lov. IS
forsøker å gå tilbake til en skarp
dikotomi mellom disse enhetene.
Men denne måten å tenke på
imøtegås av andre retninger i
Islam som sier at det ikke finnes
en krigstilstand overfor bokens
folk, kristne og jøder.

de søker, ellers kommer vi ingen
vei, påpeker han.
– En annen ting er at det er
mange positive ressurser i
disse tradisjonene. Da vi var i
Jerusalem var tilbakemeldingen
at folk var glade for å oppdage
at religiøse tradisjoner hadde en
lære om krig og etikk. Vanligvis
tror man at religion er lære om
fred og forsoning, mens krigføring og årsaker til krig overlates
til folkeretten. Men, nå kunne de
se at «vi som religion, vi har noe
å bidra med til diskusjonen».

n

Syse:
– Mange vil også mene at delingen i et «islamsk rike» og et
«krigens rike» ikke kan anvendes
i den moderne verden.

Hvilken sannhet?
Greg Reichberg fremhever at
boken, Religion, War, and Ethics,
kan hjelpe oss å forstå motivasjonen bak ekstreme handlinger.
Kildene viser oss hva den idemessige bakgrunnen er, noe som
er nyttig i en dialogsammenheng.
For å forstå må vi først se hvilke
mål som motiverer ekstremistene, hvilken sannhet de tror at
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Norsk og polsk
Tekst og bilde:
Anja Zawadzka Persvold

n Hva i alle dager
har Gud til felles med
døgnrytmen min? Vi må
alle sove for å kunne være
våkne. Både kroppen og
sjelen har behov for en
balansegang mellom hvile
og aktivitet. Dette er
lettere sagt enn g jort, ofte
legger jeg meg sent, selv
om jeg vet at jeg må tidlig
opp morgenen etter. Men
det g jør vel ingenting?
Altså, så lenge jeg ikke
forsover meg, så går vel
alt fint?

Morgenstund
har Gud i grunn
Kanskje er det den mørke, kalde
vinteren, blandet med ønsket om
å glemmme hverdagsstresset.
Så slumrer jeg vekkeklokken,
og våkner akkurat i tide til
å finne de klærne jeg ikke la
frem kvelden før, sluke en
kopp kaffe og løpe ut av huset.
Morgenbønn? Jeg rekker å
gjøre korsets tegn, men jeg gjør
det så fort jeg klarer. Så er jeg i
dårlig humør hele dagen fordi
jeg startet den med stress. Jeg er
gretten og småsint på andre, men
jeg er egentlig bare sint på meg
selv. Jeg kunne jo ha lagt meg
tidligere kvelden før. Men jeg er
lat og utsetter viktige gjøremål,
jeg vil heller henge med venner
eller sitte på nettet, naivt troende
at jeg på mirakuløst vis blir en
morgenfugl dagen etter.
Det er som om tiden har
forskjellig verdi, en halvtime
mindre søvn på kvelden er
ubetydelig, men en halvtime
mindre søvn på morgenen er

krise. Nettopp denne onde
sirkelen gjør at egoismen min
styrkes, jeg prøver å lukke
øynene for ansvaret mitt. Å
legge seg sent er nok ingen
synd i seg selv, men når dette
blir en vane, gjør mangelen på
søvn at jeg ikke klarer å være
tolmodig og nestekjærlig i
hverdagen. De beste morgenene
er når jeg står opp tidlig, og
tidlig kan faktisk bety bare 10
minutter tidligere. Så ber jeg en
morgenbønn hvor jeg faktisk
mener ordene i Fader vår og Hill
deg, Maria, og inviterer Gud til
å være meg nær i hverdagen. I
adventstiden, når vi venter på
Jesu komme, la oss finne tid til
å se Ham i alle menneskene vi
møter i hverdagen. Hvis vi gjør
en innsats for å være opplagt
og ønske Gud velkommen på
morgenen, så vil det bli mer
fruktbart å samarbeide med
Guds vilje i hverdagen vår.

I adventstiden, la oss finne tid til å se Jesus i alle
menneskene vi møter

10

n

Kto rano wstaje,
temu Pan Bóg daje
n Co Pan Bóg ma
wspólnego z moimi
codziennymi nawykami?
Każdy musi spać,
aby być wypoczętym.
Zarówno ciało jak i dusza
potrzebują równowagi
pomiędzy odpoczynkiem
a wysiłkiem. Łatwiej to
powiedzieć niż zrobić:
często kładę się późno,
dobrze wiedząc, że
muszę rano wcześnie
wstać. Ale przecież to
nic nie szkodzi? Przecież
dopóki się nie spóźnię, to
wszystko jest w porządku?

Może to ta zimowa pogoda i brak
światła połączone z chęcią zapomnienia stresu codziennego życia. Ociągam się ze wstawaniem
i budzę się w ostatniej chwili,
zostaje mi tylko trochę czasu, aby
założyć ubrania, których wczoraj
nie zdążyłam sobie przygotować,
wypić kawę duszkiem i wybiec z
domu. Poranna modlitwa? Zdążę
zaledwie zrobić znak krzyża i
robię to tak szybko, jak tylko
potrafię. Przez cały dzień jestem
w złym humorze, ponieważ
rozpoczęłam go ze stresem.
Jestem złośliwa i marudna wobec
innych, ale tak w rzeczywistości
jestem zła tylko na siebie. Mogłam położyć się wcześniej, lecz
jestem leniwa i odwlekam ważne
plany. Zamiast tego wolę spotykać się z przyjaciółmi i siedzieć
w Internecie, naiwnie myśląc, że
jutro będę rannym ptaszkiem.
Wydaje się, że czas ma różną
wartość, bo pół godziny mniej
snu wieczorem jest nieistotne,
ale pół godziny mniej snu rano
to już kryzys. To błędne koło

wzmacnia mój egoizm, ponieważ
próbuję zamykać oczy przed
odpowiedzialnością. Późne
kładzenie się spać samo w sobie
nie jest grzechem, ale jak staje
się przyzwyczajeniem, to brak
snu sprawia, że nie potrafię być
cierpliwa i podchodzić z miłością
do bliźniego na co dzień. Poranki, kiedy wstaję odpowiednio
wcześnie są najlepsze, a wcześnie
może znaczyć jedyne 10 minut
mniej snu. Odmawiam wtedy
modlitwę poranną, podczas
której w pokoju i prawdzie
wypowiadam słowa Ojcze Nasz
i Zdrowaś Maryjo, z pragnieniem trwania w Bogu. W trakcie
adwentowego oczekiwania na
przyjście Jezusa znajdźmy czas,
aby dostrzec Go we wszystkich
napotkanych ludziach w naszej
powszedniości. Jeśli włożymy
wysiłek w to, aby być wypoczętym i rozpoczniemy dzień
powitaniem Boga, współpraca z
Jego wolą w życiu każdego z nas
stanie się owocniejsza.
n

W trakcie adwentowego oczekiwania znajdźmy
czas, aby dostrzec Jezusa we wszystkich
napotkanych ludziach
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Adventsaksjonen
Av: Knut Andreas Lid
leder for den internasjonale
avdelingen i Caritas Norge

n Årets Adventsaksjonen
retter søkelyset mot
Colombia. Landet har
vært i krig i 50 år og de
unge som vokser opp har
ikke opplevd annet enn
konf likt. Caritas ønsker
å styrke ungdommene slik
at de ikke blir rekruttert
til krigen og kan bygge
fred i landet.

Urban vold

– utdanning i konflikt

A D V E N T S A K S J O N E N

LA DE

UNGE

BYGGE

FRED!
NORGES UNGE
KATOLIKKER
I 2013 startet Caritas et prosjekt
som redder liv ved å hindre at
ungdom i de mest fattige og
mest voldelige bydelene i 5 av
Colombias byer blir rekruttert
til krigen. Første fase av prosjektet begynte med å utdanne 462
ungdomsledere i bydelene Rafael
Uribe Uribe, Ciudad Bolívar,
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VOLDSFOREBYGGING

FOR UNGE I COLOMBIA
San Cristóbal, Usme, Tunjuelito,
Bosa, Kennedy i hovedstaden
Bogotá. Parallelt foretar vi en
kartlegging av voldssituasjonen
og identifiserer ungdomsorganisasjoner for fremtidig samarbeid i 5 andre byer i landet,
Medellín, Cali, Pereira, Ibagué og
Cartagena.

50 år med krig har satt dype spor
i det colombianske samfunnet.
Over 200 000 er drept og mer
enn 5 millioner har blitt tvunget
på flykt i sitt eget land. I Colombia finnes ingen flyktningsleirer
og hver og en er selv ansvarlig for
å finne et nytt hjem. Flertallet av
flyktningene er kvinner og barn,
og det er spesielt barna som lider.
De har flyktet fra krig og blir
målrettet kontaktet for å bli aktører i krigen. Opprørsgrupper,
organiserte kriminelle og hæren i
Colombia rekrutterer all ungdom
fra de mest fattige bydelene til å
bli del av deres organisasjoner.
Dette strider mot internasjonal
lov og colombiansk lovgivning,
men det er ingen hindring for
krigens aktører i Colombia.

Det store flertallet ender opp i de
utkanten av de store byene der
de bygger nye «hus» av tinnplater
og kartong og lever fra hånd til
munn. Colombianere generelt er
svært fremtidsrettede. De finner
løsninger og muligheter i selv de
mest håpløse situasjoner. De har
heller ikke noe annet valg, da offentlige institusjoner og velferdstilbud er fullstendig fraværende.
De fleste klarer etter hvert å
bygge mer solide hus, men ofte
i områder som er preget av stor
fattigdom og mye kriminalitet.
I disse bydelene regjeringer
opprørsgruppene, kriminelle
ungdomsgjenger, og organiserte kriminelle, og for dem som
vokser opp her, er frykten stor og
mulighetene små.

Ungdommen kjenner selv best
de utfordringer de må leve med
og vet selv best hva som skal til
for å bedre egen situasjon. I prosjektet samarbeider vi med ungdomsorganisasjoner som har et
aktivt engasjement for å redusere
volden i sine egne lokalsamfunn.
De får opplæring i konflikthåndtering, menneskerettigheter,
politisk talsmannsarbeid, får
tilbud om yrkesrettet utdanning
og bistand til å ta annen høyere
utdanning. Metoden prosjektet
er innrettet etter er læring blant
likemenn. Vi identifiserer våre
lokale samarbeidspartneres styrker og svakheter og tilrettelegger
for at de lærer av hverandre.

n
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Gud skal være oss nådig og velsigne oss,
Gud la sitt ansikt lyse for oss!
Da skal din vei bli kjent på jorden,
din frelse blant alle folkeslag.
La folkeslag glede seg og juble,
For du dømmer folkene med rettferd
og leder folkeslagene på jorden.

Salmen er en glad lovsang som hyller Herren som frelsens Gud for alle folk. Denne universalismen kan være overraskende, særlig gitt Det gamle testamentes fokus
på Guds pakt med Israel. Men her er budskapet tydelig: Gud utelukker ingen.
Hva så med oss? Strever vi med å inkludere alle folk og mennesker i Guds familie?
Strever vi med å se alle som like fullt mottagere av frelsen som vi selv er?
Måtte denne salmen kalle oss til å være budbringere om frelse i måten vi snakker
om – og til – alle som er annerledes enn oss… idet de ikke bare ser oss, men lyset
som skinner over oss alle fra Guds ansikt,
og som omslutter oss alle med sin kjærlighet.
-Fra boken til sr. Anne Elizabeth Sweet
Når lyset stråler frem

Foto: Anja Persvold

La de små barna
komme til meg
Av: Mladen Praljak

Krigsminner
fra barndommen

n En tidlig aprilmorgen
i 1992 stormet pappa inn
og sa at vi måtte forlate
byen med det samme. Det
vi fryktet mest, ble til
virkelighet. Hæren var
bare noen timer fra byen.
Vi kunne høre smell noen
kilometer unna. Panikk,
kaos og frykt. Plutselig
snek krigen seg inn i
barndommen min.

Foto: Flickr

Moren min, broren min og jeg
sa “ha det” til pappa. Ikke tenkte
jeg da på at det kanskje var den
siste gangen jeg skulle se han.
Slike ting var ikke i hodet mitt,
og foreldrene mine sørget for at
det forble slik. Jeg var ikke redd.
Vi skulle se familien i Kroatia,
og pappa skulle komme etter oss
om noen få dager. Det var jo det
de fortalte oss.

En annen virkelighet
I bussen var det bare gamle
mennesker, kvinner og barn.
Stemningen var dyster. Det var
en spent stillhet. På veien ble vi
stoppet av noen fiendesoldater,
men heldigvis gikk alt greit. Det
var første gang jeg så en stridsvogn på nært hold. Da vi ankom
Kroatia fikk jeg erfare en helt annen virkelighet. Bare noen timer
før var skoleoppgavene de største
problemene mine, men nå måtte
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jeg lære lyden av forskjellige sirener, og hva man skulle gjør under et bombeangrep. Den samme
kvelden ble den nye lærdommen
satt på prøve.

Omringet av granatsmell og
kjærlighet
Det var ikke hyggelig å sove i den
gamle og våte kjelleren. Man ble
heller aldri helt vant til lyden av
granatsmell. Uansett, så er jeg
i ettertid forundret over hvor
fort jeg tilpasset meg den nye
virkeligheten, og hvor lite redd
jeg egentlig var. En av grunnene
til det var nok at som en ni- og
tiåring, så skjønte jeg lite om
hvor farlig situasjonen egentlig
var. Men den største grunnen,
ser jeg nå, er at jeg var omringet
av mennesker som jeg elsket og
som elsket meg. Min mor og min
bror var like ved, og da følte jeg
meg trygg.

Foto: Maj. R.V. Spencer

Tanken på å miste
Men det var enkelte ting som
skremte meg, og blant disse var
det to ting som gjorde meg aller
mest redd. Det ene var når jeg
etter noen dager skjønte at pappa
var i stor fare og at jeg kanskje
aldri ville se ham igjen. Det andre var en gang da mamma var
ute mens det plutselig begynte å
regne bomber. Jeg løp ut og ropte
etter henne: “Mamma, kom fort!
Fort!” Bare tanken på å miste
noen av mine kjære gjorde meg
vettskremt og trist. Det viktigste
var jo at vi var sammen. Det var
det alt handlet om.

Aldri gå ut
I lengden ble det veldig kjedelig å være inne hele tiden.

Vi fikk streng beskjed om aldri
å gå ut fordi det var høy fare
for snikskyttere og tilfeldige
granatskudd. Heldigvis var det
noen ganger våpenhvile, og da
gjaldt det å leke ute så lenge det
var mulig. Den mest populære
leken var å finne de største
granatsplintene. Samlingen min
ble ganske stor etterhvert.

Be med hele hjertet
I krigen lærer en seg å sette
pris på ting en ellers ikke legger
merke til. Caritas sørget for at vi
hadde nok å spise, og de gangene
jeg fikk litt syltetøy var det som
om å få lørdagsgodteri. Gleden
var like stor som om man hadde
fått en stor sjokolade. Men den
største gleden var når min far

kom hjem til oss igjen. Det å
kunne se ham spise seg mett og
høre at nå skulle han bli hos oss,
det gjorde meg overlykkelig. Vi
hadde bedt til Gud hver dag om
at han skulle komme trygt igjen.
Det var da jeg lærte styrken av å
be av hele sitt hjerte og med rennende tårer. Da takket jeg Gud av
hele min styrke for at vi nå alle
var sammen igjen.

n
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Av: Fr. William Saunders

Rettferdig
krig

n Helt fra tidenes
begynnelse har mennesker
og nasjoner ligget i strid
med hverandre. Også
i dag - kanskje i større
grad enn noensinne preges verdensbildet
av blodige kriger og
brutale terrorhandlinger.
Mange stridende parter
påberoper seg å ha Gud
på sin side. Kan krig
være forenelig med vår
kristne tro? Finnes det
noe slik som en rettferdig
krig? Kan man føre en
krig etter Guds vilje eller forholder Gud seg
nøytral til menneskenes
stridigheter?

Artikkelen er en oversatt, noe forkortet
og redigert versjon av artikkelen
”Conquer Evil Justly” fra bladet
Lay Witness, Jan/Feb 2002.
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Bilde av Frédéric Vissault

Nei, Gud er ikke nøytral. Den
Hellige Skrift lærer oss at Gud er
kjærlighet, sannhet, rettferdighet
og nåde. Alt som opponerer mot
disse verdiene og mot Gud, kaller
vi ”ondt”. Som kristne søker vi å
basere våre liv på den kjærlighet,
sannhet, rettferdighet og nåde
som Vår Herre Jesus Kristus gir
oss. Likevel - noen ganger må vi
også konfrontere det onde, slik
Jesus selv gjorde. Han konfronterte demoner og frigjorde besatte. Han konfronterte synderen,
manet ham til omvendelse og gav
ham tilgivelse. Han konfronterte
sine fiender, men hatet ikke. Selv
på korset tilga Jesus sine fiender.
”Far, tilgi dem, for de vet ikke
hva de gjør,” sa han (Luk. 23,34).
Menneskemengden trodde at
korsfestelsen av Jesus var en stor
seier, men egentlig var det Jesus
som seiret - Jesus beseiret synden
og døden, ofret seg for synden og

sto opp igjen for å gi oss evig liv.
I alle disse henseende konfronterte og beseiret Herren det onde
- også synden og døden.
Vår Herre sa også: ”Velsignet er
de som skaper fred.” Sann fred
må bygges på kjærlighet, sannhet, rettferdighet og nåde. For å
oppnå fred, må et menneske eller
en nasjon konfrontere de onde
kreftene som søker å ødelegge
freden. Å skape fred kan derfor
innebære legitimt selvforsvar noe som kan medføre å ta livet
av et annet menneske.
Ved første øyekast kan en slik
holdning synes å være antitetisk
til vår kristne tro generelt og det
femte bud spesielt: ”Du skal ikke
slå i hjel.” Denne forskriftens
intensjon er imidlertid å forhindre overlagt drap av uskyldige
mennesker (Den katolske kirkes

katekisme (KKK), § 2307). Alle
mennesker forplikter å bevare
sitt liv, noe som legitimerer selvforsvar. Selv om selvforsvar kan
ha en tosidig effekt - beskyttelse
av eget liv på den ene siden og
drap av aggressoren på den andre
siden - er det kun den førstnevnte handlingen som er hensikten
(KKK, § 2263).

Finnes det rettferdig krig?
Også en nasjon har rett til selvforsvar. I forsøk på å beskytte sitt
liv, må en stat - befolkning og
styresmakter - bestrebe seg på å
unngå krig og å håndtere konflikter på en fredelig og rettferdig
måte. Likevel - det lar seg ikke
gjøre å ”nekte regjeringene rett
til selvforsvar, når først samtlige muligheter for en fredelig
løsning er uttømt (Det annet Vatikankonsil, Gaudium et Spes, §
79). En slik rett innebærer ikke at
det er fritt fram for enhver type
krig eller krigshandling. Tvert
imot - teorien om en rettferdig
krig gir oss moralske parametere
både når det gjelder erklæring og
føring av krig.
Det er St. Augustin (d. 430) som
er opphavet til teorien om en
rettferdig krig. Senere tilpasset
og utvidet St. Thomas Aquinas
(d. 1274) teorien i sin Summa
Theologiae. Vår krigføring har
endret seg dramatisk siden middelalderen - noe som særlig viste
seg i 2. verdenskrig og gjennom
konfliktene i kjølevannet av
denne. Ikke desto mindre kan
St. Augustins og St. Thomas’
teorier anvendes også i dagens
verdenssituasjon.

Et land som søker å føre en rettferdig krig (ius ad bellum), må
innfri de følgende kriterier:
1) En rettferdig sak - Motstanderen må uomtvistelig representere en stor fare. St. Augustin,
sitert av St. Thomas, sier: ”En
rettferdig krig er en krig som
hevner urett når en nasjon eller
en stat må straffes - for å ikke ha
gjort opp for urett dens innbyggere har begått, eller for å ikke ha
levert tilbake det den urettmessig
har beslaglagt.” ”På en og samme
tid,” sier katekismen,” må den

skade motstanderen påfører nasjonen eller en sammenslutning
av nasjoner, være varig, alvorlig
og viss” (2309).
2) Rettmessig autoritet - En legitim autoritet må avgjøre hvorvidt krig er nødvendig, og den
må handle på vegne av folket.
3) Riktig intensjon - Krigen
må ha sin grunn i en rettferdig
målsetning - ikke skjulte, underliggende motiver. St. Thomas
understreket nødvendigheten
av en riktig intensjon, ”slik at

Bilde av Jayel Aheram
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de søker å oppnå det gode og å
unngå det onde.” St. Augustin
skrev at ”Sann religion kan ikke å
være tilskuer til krig motivert av
stormannsgalskap eller ondskap,
kun til krig motivert av et ønske
om å trygge freden eller å straffe
ondskap - og å fremme det gode.”
En ond intensjon (for eksempel å
utslette en rase eller å absorbere
en annen nasjon) kan endre en i
utgangspunktet legitimt erklært
krig for en rettferdig sak til en
ond handling.
4) Siste utvei - Alle fredelige
alternativer til krig må være
forsøkt iverksatt og vist seg å
være inneffektive. De stridende
parter må bestrebe seg på å løse
konflikten på fredelig vis, gjennom forhandlinger, meglinger
eller til og med boikott, før krig
erklæres. Også her ser vi nødvendigheten av en internasjonal
meglerfunksjon, slik som FN.
5) Proporsjonalitet - Fordelene
ved å gå til krig må være større
enn ulempene. Hvilken nytte
skulle man ha av krig dersom
den etterlater landet i total ruin uten en reell seier? Våre moderne
krigsteknikker gjør at dette kriteriet blir særlig avgjørende; for
masseødeleggelsesvåpen åpner
for knusende, disproporsjonale
angrep.
6) Mulighet for å lykkes - Det
må være en reell sjanse for å
lykkes med henhold til krigens
målsetning.
Dersom et land oppfyller de
overfor nevnte kriterier, kan det
gå til rettferdig krig. Videre kan
et land komme et annet land til
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Statue fred. av Grant MacDonald

unnsetning - dersom det truede
landet oppfyller kriteriene og
selv ikke makter å forsvare seg.

Rettferdige begrensninger
At en krig er legitim, betyr
imidlertid ikke at alle krigshandlinger er tillatt. Ordtaket ” I krig
og kjærlighet er alt tillatt”, er
feilslått. Også i løpet av en krigsperiode må landet møte visse
kriterier for å sikre at krigen
føres på en rettferdig måte:
1) Diskriminering - Væpnede
styrker må kun kjempe mot
bevæpnede styrker - og ikke
med forsett skade sivilbefolkningen. Væpnede styrker må aldri
uprovosert destruere motpartens
landsbyer, byer eller økonomi,
kun med ønske om å straffe eller
hevne. Dette kriteriet er stadig
mer aktuelt, i møte med utviklingen av atombomber og kjemiske
og biologiske våpen. Som en
respons til de grusomheter som

fant sted i 2. verdenskrig, uttalte
Det annet Vatikansonsil:
”Krigens gru og ondskap blir
grenseløst forøket av de nye
våpen som vitenskapen har
frembragt. Blir disse våpen
tatt i bruk, kan krigen føre til
enorme ødeleggelser som rammer enhver, og dette går langt ut
over de grenser man kan sette
for et legitimt forsvar? Enhver
krigshandling som uten forskjell
tar sikte på å ødelegge hele byer
eller store områder med deres
innbyggere, er en forbrytelse mot
Gud og mennesker. Den skal
fordømmes helt ubetinget” (Det
annet Vatikankonsil, Gaudium et
Spes, p. 80).
2) Riktige proporsjoner - De
stridende parter må kun benytte
de virkemidler som strengt tatt
er nødvendige for å oppnå målet.
Eksempelvis er det unødvendig
å benytte seg av kjernefysiske

våpen for å avgjøre en territorial
konflikt. Dette kriteriet omfatter
også spørsmålet om nåde - mot
sivile generelt, de stridende når
motstanden opphører (for eksempel krigsfanger og kapitulerte) og mot alle etter krigens avslutning. De seirende må hjelpe
de beseirede med å opprette en
stabil regjering og økonomi, slik
at det trygges varig fred.
Disse kriteriene sikrer en rettferdig krig, men de er svært vanskelige å etterleve eller gjennomføre.
Intet godt menneske ønsker krig.
Enkelte ganger må vi imidlertid
som individer, samfunn eller
nasjoner, konfrontere, forhindre
og bekjempe ondskap.
Pave Johannes Paul II sa en gang
til en gruppe soldater:
”Fred, slik Den Hellige Skrift og
vår menneskelige erfaring lærer
oss, er mer enn bare fravær av
krig. Som kristne vet vi dessverre at et menneskelig samfunn
der freden fullt og helt råder,
er en utopi, og at ideologier
som hevder at det enkelt lar seg
gjennomføre, kun baserer seg på
vage forhåpninger. Vi tjener ikke
fredens sak ved å forhindre muligheten for og ved å undergrave
forpliktelsen til å forsvare den.”

n
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La de små barna
komme til meg
Av: Kristina Elizabeth Bjørnland
Bilder fra NUK

n Norges Unge
Katolikker har startet et
utvekslingsprosjekt med
Caritas Honduras. To
ungdomsdelegater fra
Honduras og to fra Norge
skal jobbe sammen i åtte
måneder for å bli bedre
kjent med hverandres
organisasjoner og se
hvordan de kan lære av
hverandre.
Delegatene har vært
sammen i Norge siden
august og drar til
Honduras i desember.
Credimus har tatt en
prat med ungdommene
for å bli bedre kjent med
prosjektet.

Utveksling for

samarbeid, utvikling og håp

Kan dere først beskrive hva
utvekslingsprosjektet går ut
på?

Mathias Ledum (19 år): Det
største fokusområdet for
prosjektet er organisasjonsutvikling. Vi skal se på hva vi kan
lære av hverandre med hensyn
til måter å samarbeide, organisasjonsstruktur og trening av
ungdomsledere. Målet for prosjektet er å øke sosial og politisk
deltagelse blant ungdom, både i
Norge og i Honduras.

Hvorfor ville dere bli med på
dette prosjektet?

Mathias: Jeg skulle ha et friår før
jeg begynner på universitetet og
ville bruke det på noe meningsfylt. Jeg interesser meg for
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mennesker og politikk, så derfor
synes jeg at prosjektet så veldig
spennende ut!
Bao Hieu Kevin Nguyen (22 år):
For meg var ikke dette en del av
planen i det hele tatt, fordi jeg
allerede hadde tatt friåret mitt.
Men da jeg ble kontaktet av NUK
fordi den opprinnelige delegaten
måtte trekke seg tenkte jeg at jeg
burde sende inn en søknad. Jeg
elsker å reise og jeg elsker NUK
-så dette er en god kombinasjon
for meg.
Diego Nunez (23 år): I Honduras er det mange som lider.
Ungdommer som dør i gatene,
ungdommer som ikke kan lese
og skrive. Jeg ville være med på
dette prosjektet for å hjelpe disse
ungdommene. I tillegg vill jeg

lære om en ny organisasjon og se
hvordan den er organisert. Mye
av arbeidet vårt er ikke så godt
organisert, så jeg tror vi kan lære
mye av NUK.
Hilda Caceres (24 år): Etter å
ha lett etter arbeid i ett år fikk
jeg vite om dette prosjektet. Jeg
synes det så veldig interessant ut,
men jeg var først litt usikker, for
hva ville skje hvis jeg ble med i
prosjektet og fikk en jobb i Honduras? Men jeg lot avgjørelsen
være i Guds hender. Jeg vil jobbe
som advokat for ungdom, så tror
jeg at dette prosjektet vil gi meg
mye relevant erfaring.

Hilda og Diego, dere har vært
med på NUKs Landsmøte og
har fått se litt av hvordan vi
jobber her. Hvilket inntrykk
har dere av organisasjonen så
langt?
Diego: Førsteinntrykket var
‘Wow’, denne organisasjonen
er veldig godt strukturert! Alle

hadde sin egen mappe med
sakspapirer og det var så klare
retningslinjer for valg av leder
og andre ting. Det er lett å se hva
dere jobber med.
Hilda: Det er spennende at
det virkelig ungdommene som
bestemmer. P. Khiem var jo der,
men han hadde ikke engang
stemmerett! Det er kult, men
også rart at ikke prestene er mer
med å bestemme. I Honduras er
det alltid prestene som har det
siste ordet.
Diego: Det er også imponerende
at så unge ungdommer, helt ned
til 16 år, er med på så viktige
avgjørelser. I vårt Landsmøte
er det fleste minst 22 år. Og det
samme gjelder styringsgruppene.

Hva har vært den mest spennende opplevelsen så langt?

Bao Hieu: Jeg synes det var
veldig lærerikt å dra på kurs med
Fredskorpset med ungdommer
fra hele verden.

Mathias: Ja, det var veldig
spennende. På leiren med LNU
(Landsrådet for Norges Barneog Ungdomsorganisasjoner) var
vi færre enn på kurset med Fredskorpset og vi ble veldig knyttet
sammen. Det er så inspirerende
at ungdom fra hele verden kan
samarbeide så godt og lære mye
fra hverandre. Selv om det er
svært forskjellige prosjekter og
organisasjoner vi har, følte vi
allikevel at vi gjorde mye av det
samme. Vi forstod hverandre.
Diego: Det har vært en god og
morsom opplevelse at man kan
«henge med en prest.» Vi har
vært mye med p. Khiem etter
arbeidstid, og når har vi vært på
en ukes tur sammen.
Hilda: Det er vanskelig å si fordi
jeg opplever nye ting hver dag!
Men en liten ting, som å gå ute
sent på kvelden har vært helt
utrolig å oppleve. For det kan jeg
aldri gjøre hjemme. Det virker
kanskje lite, men det er utrolig.
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Hvordan er det å bo i Norge
nå? Hva savner dere fra
hjemme, og hva er fint her?

Hilda: Det har vært lett å tilpasse
seg til å bo her. Først og fremst
fordi det er et så trygt her. Vi
føler oss veldig frie. Vi trenger
ikke å bekymre oss for at noe
skal skje hele tiden. Men noe
jeg savner veldig hjemmefra er
varmen og utadvendtheten til
menneskene i Honduras. Der
sier folk hei til deg på bussen og
smiler til deg på gata.
Diego: Jeg savner at sola faktisk
varmer deg og ikke bare skinner.
Det er ganske kaldt her. Folk har
sagt at det har vært sommervær,
men det skjønner jeg ikke. Jeg
fryser jo! Jeg har heller aldri
sett frostrøyk fra munnen min.
Tenk at det er så kaldt at jeg kan
se min egen pust! Men litt etter
litt vender kroppen min seg til

det. Jeg gleder meg til å oppleve
vinter og snø.
Hilda: Språket er også en stor
utfordring. Vi er helt utslitt av
å høre på norsk og engelsk hele
dagen.

Bao Hieu og Mathias, hva
gleder dere dere til med å dra
til Honduras?

Bao Hieu: Jeg ser frem til å bli
kjent med en ny kultur. Det blir
også spennende å møte ungdommene og se hvordan de jobber
der. Men jeg tenker ofte på at det
er mye mer vold og kriminalitet
der. Heldigvis har vi Hilda og
Diego som vil passe på oss!
Mathias: Jeg har bodd et år i
Sør-Amerika og kjenner allerede
kulturen og er veldig glad i den.
Så jeg gleder meg veldig til å dra
tilbake! Det blir spennende å se
hvordan ungdommene og Cari-

tas jobber med å forebygge vold.
Og så gleder meg veldig til å bli
kjent med familiene til Hilda og
Diego –de virker veldig kule.

Til slutt legger Hilda til:
Jeg vet at det arbeidet vi gjør ikke
hjelper de lidende menneskene
direkte. Men jeg tror at det vi
lærer her kan hjelpe oss og hvordan vi organiserer arbeider oss.
Jeg er så takknemlig for at NUK
har valgt å samarbeide med oss!
Og at NUK har valgt å støtte
Honduras i neste års Adventsaksjon. Det er virkelig rørende
at mennesker så langt borte vil
engasjere seg for å hjelpe vårt
land som lider.
Les mer om prosjektet vårt på
bloggen nukduras.wordpress.
com
n
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Salige er de
som skaper fred
n Jeg ble født i 1988.
Året etter, for 25 år siden
falt Berlinmuren. Over
de siste 25 årene har
jeg kjent på at Europa
har blitt stadig mer
fredelig. Jeg husker godt
barndommens konf likter
i Europa, konf liktene på
Balkan. Jeg husker også
folkemordet i Rwanda,
eller jeg husker at jeg
måtte gå og legge meg i
det Dagsrevyen begynte.
Jeg hadde likevel en
følelse av at verden
ble stadig fredeligere.
Kanskje en naiv følelse,
men den var ganske sterk
i meg.
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To fredsaktivister. Av Robert Croma

Det siste året har konfliktene
kommet nærmere. Midtøsten.
Europa. Samtidig er mediedekningen og tilgjengeligheten av
konfliktene stadig bedre. Vi får
følelsen av at alt skjer rundt oss.
Det kommer nærmere. Ungdom
som er vokst opp i Norge deltar
i krigshandlinger. Jeg føler at
verden beveger seg stadig lenger
bort fra meg. Det er da jeg må
slå opp i Matteusevangeliet og de
berømte Saligprisningene.

Salige er de rene av hjertet, for de
skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for
de skal kalles Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for
rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.
Ja, salige er dere når de for min
skyld håner og forfølger dere,
lyver og snakker ondt om dere
på alle vis. Gled og fryd dere, for
stor er lønnen dere har i himmelen» (Matt 5,3-12).

«Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.
Salige er de som sørger, for de
skal trøstes.
Salige er de ydmyke, for de skal
arve jorden.
Salige er de som hungrer og
tørster etter rettferdigheten, for
de skal mettes.
Salige er de barmhjertige, for de
skal få barmhjertighet.

Dette er et radikalt budskap.
Jesus var ikke et menneske som
ønsket å fare stille frem. Jesus
kom og fortalte oss noe som
fremdeles er sjokkerende i sin
enkelhet og i sin kraft. Gud
ønsker at vi skal skape fred. De
som skaper fred skal kalles Guds
Barn! Jeg ønsker å være et av
Guds barn. Gud krever noe av
meg, han ønsker ikke at jeg skal

sitte og se på verden rundt meg
med hendene i lommen.
Så hvor begynner denne reisen
mot fred, som samtidig er en
reise mot salighet? Pave Frans
foreslår at det skal begynne med
brorskap. Han skriver om dette i
sitt budskap til verdens fredsdag
i januar i år. Vi trenger å bli minnet på ny og på ny at vi alle er
søsken. Vi må ikke la mediedekningen av alle verdens katastrofer
gjøre oss kalde og uinteresserte i
hva som skjer rundt oss.
Jeg tar meg selv i det hver dag
når jeg ser på nyhetene. Det er
så lett å glemme at det handler
om andre mennesker, om mine
brødre og søstre. Den store
mengden av påtrengende bilder
gjør meg ikke nødvendigvis mer
engasjert, men til tider likegyldig. Pave Benedikt XVI hadde
helt rett når han sa at globalisering gjør oss til naboer, men ikke
til brødre. Jeg trenger å vekkes
fra denne dvalen og kastes ut i et
brennende engasjement for alle
mine medmennesker!
Den hellige Johannes Paul II er
for meg en stor inspirasjonskilde
til det å søke fred. Han skriver
blant annet at fred er mulig. Det
er en gave fra Gud, men fred må
også bygges hver eneste dag av
oss alle med Guds hjelp. Fred
bygges gjennom rettferdighet og
kjærlighet.

Johannes Paul ba oss tenke på
dette når han snakket om fred
ved tusenårsskiftet. Vi må føle at
vi er en stor familie. Vi må bruke
globaliseringens muligheter til å
bli en stor familie.
Vi trenger også tid til personlig
fred. Jeg finner den i bønn. Jeg
tror også sterkt at hvis alle mennesker hadde vendt seg til Gud i
bønn og glemt det som irriterer
dem i verden rundt seg, så hadde
vi kunnet oppnå fred. Thomas
á Kempis skriver om dette i
sine «Counsels on the Spiritual
Life». Han åpner øynene mine
for Davidssalmene som vi så
ofte bruker i bønn. Salme 37
sier «Bli ikke sint på voldsmenn,
misunn ikke dem som gjør urett!
Som gresset visner de fort, som
grønne vekster tørker de inn»
(Sal 37,1-2).

ved slike stadige små skritt kan
vi forandre verden. Det er slik
jeg tror at vi kan fullføre Guds
budskap til oss. «Salige er de som
skaper fred, for de skal kalles
Guds Barn» (Matt 5, 8).

n

Opp igjennom tidene har vi blitt
oppfordret til å finne vår indre
fred. Vi kan søke den hos Gud.
Jeg vil forsøke å lete etter min
fred i Gud. Jeg tror at jo mer
fredfylt jeg er, jo mer fredfylt vil
menneskene rundt meg være. Og

Vi nærmer oss juletiden. «Fred
på jorden blant mennesker Gud
har glede i» (Luk 2, 14). Dette er
Guds budskap til oss i det Han
stiger ned på Jorden. Fred! Jesu
budskap er fred. Den Hellige
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Scan og les mer
Credimus!

