
Tal vid manifestation för fred i Ukraina, Karlstad den 5 mars 2022
Nånstans i mitten av Bibeln, i Gamla testamentet, finns en helt okänd 
profet som heter Habackuk. Han levde för 2 700 år sedan, och ver-
kade i en tid av grovt övervåld. Han skrev så här, för 2 700 år sedan:

Hur länge, Herre, skall jag ropa
utan att du lyssnar,
kalla dig till hjälp mot våldet
utan att du griper in?
Varför låter du mig bevittna ondskan?
Hur kan du åse förtrycket? 
Vart jag ser – våld och skövling

Och nu står vi där; det ofattbara har hänt. En galen och beräknande 
diktator mumlar besynnerlig rappakalja och hans rådgivare rabblar 
efter med tomma blickar, till synes helt utan egen agens, helt utan 
egen integritet. Följden blir ett totalt meningslöst krig i Ukraina. 
Plötsligt blir de snart tretusen år gamla orden från Habackuk dagsak-
tuella: 

Varför låter du mig bevittna ondskan?
Hur kan du åse förtrycket?

Våra tankar och böner går till folket i Ukraina, men även till de sol-
dater som tvingas delta i ett krig de själva inte valt. Men våra tankar 
går även – och det förtjänar att lyftas fram idag – våra tankar går 
även till de goda ledare i Sverige, Europa och Amerika som har visat 
att när det verkligen gäller, ja, då är demokratin och sanningen betyd-
ligt starkare och bättre än vad diktaturen och lögnen är. 

Samma dag som kriget bröt ut skrev jag ned en bön som bygger på 
bibelord från Psaltaren och från evangelierna. Du får gärna be den 
med mig, oavsett om du tror eller inte. 

Vi ber:

Gud
Du som störtar totalitära härskare från deras troner
och upphöjer de ringa och ödmjuka
Vi ber för situationen i Ukraina
Herre, grip in! 
Vi överlämnar oss i dina händer
Amen 


