Fredslyset 2017

Et fredslysbudskap

FRED er et viktig begrep i alle religioner. Det finnes mange vakre ord om fred i verdens
hellige bøker.
Verden i dag er full av ufred.
- NATO og Russland ruster opp.
- Det er krig i flere land og krigstrusler rundt Nord-Korea.
- Klimaendringer truer noen land med å forsvinne under havet og andre med tørke som
ødelegger avlinger.
Også her i landet er mange urolige for konsekvenser som ufred ute i verden kan få for oss. Vi
kan være fristet til å lukke øynene og holde oss for ørene og søke fred ved å isolere oss fra alt
og alle i den farlige verden omkring oss.
I de kristnes hellig bok sier Jesus noe om ting som gjør mennesker lykkelige, eller «salige».
Og han nevner fred.
Han sier ikke: «Salige er de som søker fred» eller «Salige er de som finner fred». Han sier:
«Salige er de som stifter fred.» Lykken er å motvirke det som skaper ufred i verden.
Denne flammen, Fredslyset, taler stille, uten ord. Den samme flammen spres nå i disse dager i
mange land i Europa og andre verdensdeler. Den binder oss sammen med mennesker der ute i
den store verden, minner oss om at vi hører sammen med mennesker som er annerledes enn vi
er, ser annerledes ut, taler andre språk, har en annen tro. Også med mennesker hvis liv er
dominert av ufred.
Hva med å la Fredslyset pirre nysgjerrigheten? Hva med å prøve å lære mer både om
mennesker som kanskje akkurat nå ser på denne samme flammen andre steder, og om
mennesker enda fjernere fra oss? - Å prøve å sette seg inn i tanker og tro, livserfaringer og
drømmer, til mennesker som er annerledes enn oss?
Det kan være første skritt i å jobbe for å stifte fred, for å gjøre som en gammel sang sier:
«Heal the world, make it a better place
for you and for me and the entire human race.»
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