
Kjære alle sammen 
En særdeles skremmende terroraksjon på Sri Lanka samler oss som troende 

mennesker. Vi er sjokkert over at mennesker som samler seg i sitt hellige sted -  

i en kirke - for å feire Jesu seier over døden, livets seier over døden, lysets seier 

og virke - bli angrepet på den måten vi har sett. St. Antony i Colombo, St. 

Sebastian i Negombo og Zion Church I Batticaloa. 

Terrorangrep på kirker er angrep på all religionsutøvelse og dermed et angrep 

på en nasjons kultur og sjel. På Sri Lanka er dette en dyrebar erfaring fordi 

landet har en flerreligiøs historie og skal ha en flerreligiøs framtid. Den katolske 

bispekonferansen sier i sin uttalelse at "alle troende og borgere forøvrig må 

vise ro og tilbakeholdenhet slik at myndighetene kan konsentrere seg om å 

finne de skyldige. Det er tid for å be om hjertets omvendelse hos mennesker 

som fornedrer seg selv så dypt at de utløser slik terror". 

Denne responstonen er interessant. Vi finner den også i uttalelsen fra det 

kristne rådet som organiserer de protestantiske kirkene i landet. De sier "vi tror 

at livet er gitt oss av Gud og ethvert forsøk på å ødelegge det med vold er en 

brutal handling som strir mot selve det å være et menneske".   

Religiøse ledere søker sammen. I Sri Lanka som her i Oslo.  Det interreligiøse 

nettverket Congress of Religions kom sammen bare noen timer etter 

terrorangrepet 1. påskedag.  

Kjære alle sammen. Dette er et angrep på alle troende mennesker. På alle som 

søker ro, fred, beskyttelse i kirker eller som gjester på hoteller. En passende 

måte for oss å vise medfølelse med alle dem som søkte stillhet og beskyttelse 

denne påskedag er å vise at fredens kraft er sterkere enn ødeleggelsens kraft. I 

de som er igjen av påskedagene og i tiden som kommer sier den Oppstandne til 

oss: "Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av 

angst."  

Måtte disse ord bli til trøst og hjelp for de tusener av mennesker på Sri Lanka 

som i tiden som kommer vil streve med savn og sorg og sinne. 


