Prestens penn
Be om vilje til fred.

Varmeste julimåned i manns minne, ligger bak oss. En sommer hvor vi i
flere uker har kunnet konkurrere med Middelhavslandene i både luft
og badetemperaturer. Krøderfjorden har vært preget av yrende badeliv,
vannsport og båttrafikk . Det flotte sommerværet har gitt oss mye livsglede.
Samtidig har nyhetsbildet fra den store verden kastet sine mørke skygger.
Rystende reportasjer fra Gazastripen, Syria og Ukraina har satt sitt dystre
preg på disse sommermånedene. Tusenvis av barn og unge har mistet livet
og hjemmene deres er blitt jevnet med jorden. PST måtte denne sommeren
gå ut å varsle om mulige planlagte terrorangrep, også rettet mot oss her
i Norge. Finnes det noe verre enn borgerkriger og folkegrupper som vil
utslette hverandre? Finnes det noe tristere på denne jord enn når folk nekter
hverandre trygghet og framtid? Når vil menneskeheten lære at hevn og vold
bare forsterker og sementerer motsetninger og konflikter!? Stridende parter
som vil ofre noe av sin egen stolthet og egne krav, har mulighet til å bli en del
av det mirakelet som heter fred. La oss aldri slutte og arbeide for og be om at
vilje til fred og forsoning må få overtaket.
Jesus, den store Forsoneren, sa i sin bergpreken: ”Skynd deg å komme
overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien”
( Matteus 5, 25) Jesus gav oss dermed en tilskyndelse til å ligge i forkant med
fredlige og rettferdige løsninger. Og i Salmenes Bok, i Salme 85 og vers 11 står
det et viktig innspill til enhver fredsprosess. ”Miskunn og sannhet skal møte
hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre.” Det er først når sannheten
fortelles og erkjennes at stridende parter kan velge å tilgi, velge en ny og
fredeligere sameksistens.
Og Paulus ord i Romerbrevet, gjelder både små og store forhold i livet: ”La
ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!” ( Rom
12, 21)
Kornåkrene har modnet tidlig i år. Måtte også vår tro stadig modnes til
nestekjærlighet .
Eyvind Skeie skrev i 2004:
”I denne tid av ild og blod og jern, i denne tid hvor Gud kan synes fjern,
i denne tid må noen nære flammen, i denne tid må mennesker stå sammen.
Å Kristenhet, du Jesu kropp på jord, i denne tid hvor kulden er så stor,
i denne tid hvor mange lider nød, må du stå frem med varme, håp og brød.”
Vennlig hilsen
Nils Christian Skjauff
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