
 

INNLEDNING: 
Tema for årets Kirkeuke for fred i Palestina og Israel (20.-27. september 2015) er troen på at 

Gud bryter ned skillemurer.    

Det fokuseres spesielt på skillemuren som er reist mellom Israel og Palestina. Den deler folk, 

lokalsamfunn og familier. Den ydmyker mennesker og skaper en kultur av adskillelse, 

fremmedgjørelse og frykt. I Kirkeuka kalles vi i år til å reflektere over denne 

separasjonsmuren, dens virkninger og dens mening.  

Men temaet inkluderer også erkjennelse av at vi på forskjellige vis reiser andre murer i våre 

samfunn, slik det er beskrevet i Anders Frostensons salme fra 1968, oversatt av Alfred Hauge:  

Og endå er det murar oss imellom, 

og gjennom sprinkelverk vi tøyer hand. 

Vårt fangerom er murt av redsle-steinar, 

og fangeklede er vårt stengde eg. 

Gud kjærleik er som stranda og som graset, 

som vind og vidd og jord og allheims rom. 

         NOS 734,3 

Murene som omgir oss er bygget av mennesker. De er reist av mange grunner – for privatliv, 

trygghet, for makelighet, for å definere hva som er «deres» og hva som er «vårt». 

Separasjonsmuren ble bygget som et middel til israelsk selvforsvar. Men virkningen har vært 

å ødelegge palestinske liv og lokale fellesskap. Den er bygget på palestinsk jord, og tar land 

og ressurser fra bønder. Vi, det internasjonale samfunnet, har et medansvar for at dette har 

skjedd. Vi må spørre: Gud, hva har vi gjort? Og vi må be: Gud, vær oss nådig!  

Noen murer er reist av sten og betong. Andre murer er bygget av uakseptable bestemmelser 

og økonomisk urett. Vi skammer oss over murer som splitter slekter, naboer og 

jordbruksområder. Vi ber til Gud om evne og veiledning så vi alle kan bidra på vår måte til at 

separasjonsmuren i Israel/Palestina blir brutt ned, slik Berlinmuren, bygget i 1961, ble brutt 

ned i 1989. Samtidig er vi kalt til å tale åpent ut om ulike murer i våre egne sammenhenger – 

murer av fordommer, frykt og voldelighet.  

«For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, 

fiendskapet.» (Ef. 2:14)  
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