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Att vara kallad till att sprida Guds fredsrike 
i vår tid 
 

Bibelställen: 

Ps 85:11 Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. 

2 Petr 3:13 Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 

 

När man pratar om fredsarbete i Jerusalem så är det lite paradoxalt. ”Fredens stad”, kallas staden 

och vi hälsar på varandra på gatan genom att säga ”Shalom” eller ”Salam”. Vi önskar varandra fred, 

men i praktiken ter det sig väldigt annorlunda. Att våga hoppas på fred blir närmast en plikt för den 

som bor i Jerusalem vill arbeta med fredsdialog. I Jerusalem är hoppet om fred ingen lyxvara, det 

gäller bara att identifiera den där man är. Det är kärnan i budskapet om hopp för mänskligheten. 

Fredsarbete i Jerusalem är en logisk grund för handling som står i linje med det som Jesus lär ut i Nya 

testamentet och den människosyn som beskrivs i den hebreiska Bibeln. Berättelsen om 

uppståndelsen samt de konsekvenser som Jesu uppoffring och kärlek gav uttryck för handlar om en 

tro på en bättre värld för oss alla – för dig, för mig, och våra grannar.  

”Att våga hoppas är inte bara en dröm. Det handlar om att förvandla drömmar till verklighet”, 

betonar Dr Jean Zaru, kväkarledaren i Ramallah.  Att avvisa krig och våldsstrukturer, att försöka 

förändra dem genom icke-våldsamma metoder och att visa omsorg för medmänniskor, är att hedra 

Jesus och den ande som ger oss kraft, understryker Jane med ett leende när vi möts. 

Mitt bland allt det elände som vi har runtomkring oss så är det inte konstigt att vi ibland upplever oss 

handlingsförlamade. I ett förlamat tillstånd får vi tänka på och tro på evighetsperspektivet – att 

förvandla drömmar till verklighet. Det gäller även här i Jerusalem. Den som vill arbeta med dialog 

dras till hoppet, dels för att vi vill och dels, för att vi innerligt hoppas på något bättre när vi påverkas 

av kris och konflikt. I det långsiktiga perspektivet verkar Gud och i kärleken till världen och skapelsen 

kan människor bli hela(de).  

Krig är per definition ett misslyckande för mänskligheten. Krig och konflikt som konsekvenser vittnar 

om misslyckad kommunikation, misslyckad dialog och politik.  Påven Fransiskus i Rom har skrivit om 

människan som kreativ fredsentreprenör och betydelsen av medmänskligt vänskap. Han menar att 

vänskap och tillit är viktigt för att vi ska kunna skapa en dialogkultur där ärlighet, uthållighet och mod 

kan spridas som motgift mot misstro, splittring och våld. Mänsklighetens stora utmaning är att leva i 

syskonskap. Att leva i fred kräver alltid dialog. Även om vi människor skapar mera kunskap, blir bättre 

och bättre, utvecklas generation efter generation, så försvinner inte krig och konflikt ur vår värld.  

”Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra” (Ps 85:11) skriver psalmisten.  

Och människor, vi fastnar oftast emellan.  

Vilka är fredsarbetets hjältar? Är det martyrerna eller de som offrar sin egen bekvämlighet till förmån 

för andra. Nej, när vi söker idoler, hjältar och rollfigurer pekar vi egentligen på sådant som är nära 



kopplat till människans sökande efter mening. Det är så vi är funtade; att söka uppnå en känsla av 

meningsfullhet i våra liv. Vårt välbefinnande korrelerar faktiskt med grundläggande mänskliga 

rättigheter. Människan försöker fylla det som uppfattas som tomhet i livet med mer innehåll. Hon 

letar därför aktivt efter livskvalitet och mening. Konceptet livskvalité förknippas med positiva värden 

som lycka, framgång, rikedom, hälsa och tillfredsställelse. En rad egenskaper som betecknar rätt 

höga standarder. Oavsett om vi hänvisar till det kollektiva meningsskapandet eller det individuella 

sökandet, är värdegrund framsteg som sammanfaller med centrala värden i våra liv. Om ”livet” 

definieras som tiden mellan födelse och död markerar det enbart kopplingen mellan dessa två 

ändpunkter. Ett livsminimum skulle då avgränsa sig till enbart ”överlevnad” medan begrepp som 

livskvalité och mening bjuder på mervärde.  

Låt oss ta Jesus som ett exempel på en förebild och hjälte i de Arbrahamitiska religionerna. Det som 

vi idag definierar som mänskliga rättigheter är en modern västerländsk uppfattning och ett resultat 

av samhällsutvecklingen i Europa. Dessa ideal korrelerar med grundläggande religiösa värderingar 

och uppfattningar om mänsklig värdighet.  En messiasgestalt, en profet eller Guds son – Jesus från 

Nasarets unika bidrag i sammanhanget för fredsarbetet var hans kategoriska avvisande av 

diskriminering. Han satte standarden för medmänsklig värdighet, vilket vi kan spegla i det vad vi 

avser med mänskliga rättigheter idag. 

Jesus möter människan alltid i ett evighetsperspektiv, vilket också gör att han ser djupare in i den 

som han möter. Det är just det här som är det unika. Det handlar inte om våra föreställningar och 

våra förtjänster.  Det som gör det omöjliga fredsarbetet möjligt är snarare en vilja med en uttalad 

önskan och bön om fred. Fredsarbete och religiös dialog är därmed sagt något som är värt att sträva 

efter och att satsa på. Vart vi än vi går, så är vårt uppdrag att sprida just hoppet om fred. 

Livet är oförutsägbart då osäkerheter och förändringar korsar våra livsvägar, allt det tragiska som 

livet medför. Människan behöver hantera kaos och osäkerhet. I kaotiska situationer blir det viktigt 

med uthållighet och förmåga att se riktning i livet, en väg framåt oavsett pågående friktioner. 

Utmaningarna må vara strukturella, politiska, lokala eller globala, i slutändan handlar det om mötet 

mellan dig och mig, ett ögonblicks beslut om hur vi vill leva tillsammans. 

Budskapet om fred och fredsarbetet går hand i hand och det är vårt gemensamma medmänskliga 

ansvar att sprida det i världen idag. 


