Kan tro ændre liv?
KAN ET INDIVIDS TRO HAVE EN EFFEKT I SAMFUNDET?
KIRKEHISTORIEN ER FYLDT MED SKANDALER, MAGTMISBRUG OG
FORFØLGELSE AF ANDERLEDESTÆNKENDE.
MEN DET ER IKKE HELE HISTORIEN.
DER HAR I HISTORIENS LØB VÆRET KVINDER OG MÆND, SOM GENNEM
DERES TRO PÅ JESUS KRISTUS PÅ HVER SIN MÅDE HAR BRAGT FORANDRING
I DERES OMGIVELSER.
MØDESTED AMAGER HAR KIGGET DYBT IND I HISTORIENS ARKIVER OG VIL
HVER MÅNED KORT INTRODUCERE ÉN AF DISSE INTERESSANTE SKIKKELSER.

DE KOMMER FRA FORSKELLIGE KIRKELIGE TRADITIONER, NOGLE ER
KATOLSKE HELGENER. DET, DE HAR TIL FÆLLES, ER EN DYB TRO PÅ DEN
TREENIGE GUD OG OVERBEVISNING OM, AT DET ER BEDRE AT TÆNDE ET
LYS END AT FORBANDE MØRKET.

AUGUST:

Peter Claver, S. J. - 1580-1654
I over tredive år
arbejdede denne jesuit
præst og missionær i
Cartagena blandt de
afrikanske slaver der
blev fragtet ind i byen i
tusindvis. Han mødte
dem med mad og medicin
i havnen, fulgte dem til
slavemarkedet og
besøgte dem i de
plantager de blev solgt
til, alt imens han
kæmpede imod
slavehandlen. Peter
Claver er skytshelgen for
slaver, for Kolombien og
for søfarere.

Peter Claver blev født i Verdú, Catalonia i 1580 i en forarmet aristokratisk familie. Han studerede
på universitetet i Barcelona i to år, hvorefter han blev optaget i Jesuitordenen i Tarragona i 20 års
alderen. Han blev sendt til Mallorca for at studere filosofi. Der blev han inspireret til at drage ud
som missionær i Den Nye Verden, hvor Spanien havde store kolonier.
Peter ankom i Ny Granada (nuværende Kolombien) i 1610. Efter nogle års teologistudier blev han
præst i Cartagena, en livlig og multikulturel havneby som tiltrak alverdens eventyrtørstige,

uheldige og grådige skikkelser samt mænd på flugt fra loven eller hustruen. Byen var også centrum
for slavehandlen i området.
Slavehandlen var fordømt af den katolske kirke. Pave Pius II kaldt slaveri ”stor forbrydelse” i 1462.
Pave Paulus III udtrykte i 1537 ”Indianernes udnyttere er Satans instrumenter... trældom af
mennesker af nogen som helst race, kristne eller ikke-kristne, er afskyeligt og forbandet”. Også Pave
Urbanus VIII fordømte slaveriet. På trods af kirkens holdning blomstrede slavehandlen og bragt
rigdom til dem der var skrupelløse nok til at kaste sig ud i det. Omkring 10 000 slaver landede årligt
i Cartagena. Forholdene ombord skibene var så elendige, at en tredjedel af slaverne døde under
transporten. Ved ankomsten var slaverne syge, underernærede, traumatiserede, ofte mentalt
forstyrrede og i chok efter deres to måneders sejlads over Atlanten.
Allerede som teologistuderende havde Peter været dybt forstyrret af slavernes umenneskelige
forhold. Som præst viede han sit liv til at hjælpe de afrikanske slaver. Så snart et slaveskib ankom i
Cartagenas havn, gik Peter sammen med et hold oversættere og hjælpere ombord med
forfriskninger og omsorg for de syge og døende. Han fulgte med de forskrækkede og traumatiserede
slaver til slavemarkedet med medicin, mad og drikke.
Skibssejlads var sæsonarbejde. I de årstider hvor der ikke ankom slaveskibe rejste Peter rundt på de
forskellige plantager for at opmuntre og undervise de slaver han havde lært at kende i Cartagena.
Det estimeres at han døbte ca. 300 000 slaver i sin livstid. Under sine besøg på plantagerne foretrak
han at indlogere sig hos slaverne fremfor at nyde slaveejernes gæstfrihed.
Udover sit diakoniske arbejde søgte Claver også at få afskaffet slavehandlen, og arbejdede for at
forbedre slavernes forhold. Peter Claver døde i 1654. Han blev helgenkåret i 1888 og er skytshelgen
for slaver, for Colombia samt for søfarere.
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