ET UNGT FORBILDE – for ungdom som vil noe!
Klimakrisen krever handling nå! Ingen enkel person har fått
verdens ledere til å våkne og slutte med søvnig prat og nøling
mer enn Gretha Thunberg. Endelig er det fart i seriøse
forhandlinger om naturvern i omtrent alle land takket være en
16 åring!

Hele naturen, også vi mennesker, har vært utsatt
for ødeleggelser som har herjet vår planet,
gjennom historien. I flere tusen år har Gud utvalgt
en liten stamme i Midtøsten, jødene, og lært den
skritt for skritt om sin store fredsplan. De skulle
være utgangspunkt for hans plan om å forsone alle
mennesker med hverandre, med Gud og med
skaperverket
Maria var omtrent samme alder som Gretha Thunberg da Gud
bestemte seg for å sette sin fredsplan ut i livet, slik han hadde
lovet jødene i årevis. Marias ‘ja’ åpnet for at Guds Sønn
kunne bli én av oss, født av Maria, som ga ham navnet Jesus.

Hva gjorde så Jesus? Kort sagt, han ga oss et
verdikompass, slik at vi kunne finne veien til fred:
fred med Gud, fred med hverandre, fred med alt
Gud hadde skapt. Men Jesu metode sjokkerer oss;
Han venter at vi som har forstått ham, er kommet til
tro på ham, at vi skal leve etter de verdiene han
pekte ut for oss, holde sammen som fellesskap og
gi verdiene videre til alle andre. Det vil lede oss og
hele verden til fred etter hvert.
Hvor er Maria i alt dette?
Husk hva hun sa til tjeneren på bryllupet i Kana, «Bare gjør det som
min Sønn sier!» Hun sier det samme til hver av oss i dag. Hun vil at
vi skal spille på lag med Gud. Gud kaller hver og én til å være en
‘fredsagent’ for å gjennomføre sin store plan. Han gjør seg avhengig
av vår gode vilje, slik han en gang gjorde seg avhengig av den jødiske tenåring Maria.

La oss bruke oppfinnsomhet, som Gretha Thunberg, og Maria, - se problemene og gjøre hva vi kan for å
løse dem! Vi kan regne med at Maria vil be med oss om Den hellige Ånds hjelp.
Rory Mulligan, Marist prest (tidligere ungdomsprest)

