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Saliga de som håller 
fred!                                        (Matt. 5:9)                                                 
______________________________________           

Var broder – var syster! 
Be brother! – Be sister! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 
det var klara och entydiga ord som påven Franciskus riktade mot världen förra året i 

Sarajevo: „Saliga de som håller fred.” – ”Det är ett upprop som är alltid aktuellt, för alla 
generationer. Jesus säger inte: ”Saliga de som predikar fred”; för alla är i stånd att förkunna 
den, även på ett skenheligt eller till och med lögnaktigt sätt. Nej. Han säger: „Saliga de som 
håller fred”; det betyder, de som skapar den. Att skapa fred är en ”hantverksmässig” 
verksamhet som förutsätter passion, tålamod, erfarenhet och uthållighet. Saliga de som 
sår fred med sina vardagliga handlingar, med välvilligt uppträdande och agerande och med 
gester av broderlighet, dialog och barmhärtighet ... Ja, de skall kallas Guds söner. För Gud 
sår fred, alltid och överallt.” 
 
 Vi hör dessa ord i en tid då mänskligheten slitas sönder genom fredlösa gärningar på 
många platser på världen. Den lider och blöder. Och det destruktiva som vi förnimmer i 
världen det har vi också i närheten, till och med i vårt eget hjärta. Och hur reagerar vi när vi 
känner osämja? – Ofta dömer vi andra, blir aggressiva och drar oss inom vårt skal. ”Låt då 
honom ta första steget! Han ska be om förlåtelse! Det är jag som har rätt!” Sådana och 
liknande tankar gör djupa fåror i vårt hjärta och låter avgrunden mellan oss bli allt djupare. 
 
 Kära Ni, ordets vänner, hur kann vi då hålla fred? Fyra hantverksmässiga steg kan 
hjälpa oss. Först ska du förstå: Det spelar ingen roll vad den andra har gjort för fel, jag är 
också en syndare. Jag är en del av konflikten! (1) För det andra försök med bestämdhet att se 
systern / brodern i den andra. Du kunde inte välja dem, så som man inte kan välja de egna 
syskon i familjen. Men de är dina nästa som behöver älskas! (2) Försök att tänka dig in i den 
andras situation. Försök att förstå varför hon eller han gjorde så här. (3) Som fjärde steg 
var modig att öppna ditt hjärta med all försiktighet och att berätta om dina känslor. (4) Så 
kommer det att uppstå ett klimat som gör fred möjlig. Det kan vi vara säkra på: Om vi 
försöker att leva på det här sättet med passion och tålamod så kommer Jesus att stärka oss. 
Han kommer att ge oss modet för sådana steg till freden. Därmed håller vi hans ”key4peace” i 
handen! Det som engång var spelar ingen roll, titta framåt och: Var broder! – Var syster! – 
Be brother! – Be sister! 
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