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Buď bratrem! – Buď sestrou! 
Be brother! – Be sister! 
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Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 

byla to jasná a jednoznačná slova, která v minulém roce pronesl papež František 
v Sarajevu světu: „Blaze těm, kdo působí pokoj.“ – „To je vždycky aktuální výzva, která 
bude platit pro každou generaci. Ježíš neříká: „Blaze těm, kteří kážou pokoj“; neboť všichni 
jsou schopni, mu to říkat, jak pokrytecky, tak i prolhaným způsobem. Ne. On říká: „Blaze 
těm, kdo působí pokoj“; to znamená, ti kteří ho uskuteční. Uskutečňování pokoje vyžaduje 
„řemeslnickou“ činnost, utrpení, trpělivost, zkušenost a vytrvalost. Blaze těm, kteří 
zasívají pokoj svými každodenními činy, ochotným vystupovaním a jednaním a s gesty 
bratrství, dialogu a milosrdenství… Ano, tito budou nazýváni Božími syny. Neboť Bůh 
zasévá pokoj, vždy a všude.”  
 
 Slýcháme tato slova v době, kdy je lidství rozerváno  a na mnoha místech světa zuří 
válka. Trpí a krvácí. A to, co vnímáme jako zničující v celém světě, také často platí pro naše 
blízké okolí, stejně tak pro naše vlastní srdce. A jak reagujeme, když pocíťujeme nepokoj? – 
Často odsuzujeme druhé, stáváme se agresivními a stahujeme se do své vlasní ulity. „Ten 
druhý by měl udělat první krok! Měl by se omluvit! Já jsem v právu!“ Takovéto a jim 
podobné myšlenky opanují naše srdce a způsobují stále větši rozpor mezi námi.       
 
   
 Milí přátelé Ježíšových Slov, jak můžeme podporovat mír? Ctyři řemeslnické kroky 
nám mohou pomoci. Jako první si ujasni: Je úplně jedno, co špatného udělal můj protějšek, i 
já nejsem bez viny. Jsem součástí konfliktu (1). Za druhé se pokus, abys viděl v druhých 
stanovisko sestry\ bratra. Nevyhledal jsi je, tak jako se nevyhledávají vlastní sourozenci v 
rodině. Ale oni jsou tvoji nejbližší, které se vyplatí milovat! (2) Zkus se vžít do situace těch 
druhých. Pokus se, abys rozuměl, proč tak jednal. (3) Jako čtvrtý krok měj odvahu, abys za 
každé okolnosti měl otevřené svoje srdce a abys vyprávěl o svých pocitech (4). Tak vznikne 
klima, ve kterém je možný pokoj. Buďme si jistí: Když se pokusíme s náruživostí a trpělivostí 
žít, Ježíš nás posílí. On nám dodá odvahu k takovýmto krokům odvahy. Tak zachováváme 
„key4perace“ ve svých rukách. Je úplně jedno co bylo, dívejme se vpřed: Buď bratrem! – 
Buď sestrou! – Be brother! – Be sister!     
 

Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker 


