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Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój. 

( Mt 5,9 ) 
______________________________________ 

Bądź bratem! - Bądź siostrą! 
Be brother! - Be sister! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
 

wypowiedziane przez papieża Franciszka słowa podczas ubiegłorocznej wizyty w 
Sarajewie były wyraźne i jednoznaczne: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Jest to 
wezwanie zawsze aktualne, adresowane do każdego pokolenia. Jezus nie mówi: „Błogosławieni 
głosiciele pokoju”: wszyscy potrafią go głosić, nawet w sposób obłudny czy wręcz kłamliwy. Nie, 
powiada: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, to znaczy ci, którzy go czynią. 
Wprowadzanie pokoju jest pracą wymagającą osobistego wysiłku: wymaga pasji, cierpliwości, 
doświadczenia, wytrwałości. Błogosławieni są ci, którzy sieją pokój poprzez swoje codzienne 
działania, swoje postawy i gesty służby, braterstwa, dialogu, miłosierdzia ... Tak, „oni będą 
nazwani synami Bożymi”, ponieważ Bóg sieje pokój, zawsze, wszędzie. 
 

Słyszymy te słowa w czasie, w którym ludzkość w wielu miejscach świata nękana jest 
wojnami, cierpiąc i krwawiąc. I to, co w tym dalekim niszczycielskim świecie postrzegamy, 
dotyka także naszego najbliższego otoczenia, a nawet naszych serc. Jak więc reagujemy, gdy 
wyczuwamy niezgodę? Często obwiniamy innych, stajemy się agresywni, wycofując się  i 
chowając jak ślimaki we własnej skorupce. "Niech ten drugi zrobi pierwszy krok! To on powinien 
mnie przeprosić! Bo ja przecież mam rację!" Takie myśli rozbijają nasze serca i coraz bardziej 
pogłębiają przepaść między nami. 
 

Kochani Przyjaciele Słowa, w jaki zatem sposób możemy wprowadzać pokój? Mogą nam 
w tym pomóc cztery rzemieślnicze kroki. Uzmysłów sobie po pierwsze, że obojętnie, co mój 
przeciwnik uczynił złego, to także ja jestem grzesznikiem. Jestem częścią tego konfliktu! (1) Po 
drugie spróbuj, z pełnym przekonaniem, dostrzec w innym człowieku siostrę lub brata. Ty sobie 
ich nie wybrałeś, tak samo jak nie wybiera się rodzeństwa w rodzinie. To są twoi bliźni, których 
trzeba miłować!  (2) Spróbuj wczuć się w położenie tego drugiego człowieka. Spróbuj 
zrozumieć, dlaczego on właśnie tak postąpił. (3) Jako czwarty krok, miej odwagę ostrożnie 
otworzyć swoje serce i opowiedzieć o swoich uczuciach. (4) W ten sposób wytworzy się klimat, 
w którym możliwy będzie pokój. Bądźmy pewni: jeżeli z pasją i cierpliwością zaczniemy żyć, to 
Jezus uczyni nas silnymi i odważnymi do podejmowania kroków koniecznych do wprowadzania 
pokoju. W ten sposób będziemy trzymać w naszych rękach "key4peace-klucz do pokoju". 
Obojętnie co było, patrz przed siebie i bądź siostrą! - bądź bratem! 
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