
 
 
 
 
 
  

 
September  2017                                            schwed. 

Sky det onda och gör det 
goda, sträva efter att hålla 
fred!                        (Ps. 34:15)                                                 
______________________________________           
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    Kära Ni, ordets vänner, 

 det var i juni 2015 att påven Franciskus uppmanade i Sarajevo till att bli ”fredens 
hantverkare”.  Han uppmuntrade till att engagera sig aktivt för freden. Han sa: ”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 (och döttrar).’ För Gud sår fred, alltid och överallt. Att skapa fred är ett arbete 
som vi måste fortsätta med varje dag, steg för steg, utan att någonsin tröttna.” Men vad kan vi 
göra på ”jakten efter freden”? 

I den helige Benedictus regel står det: ”Vill du äga sant och evigt liv, avhåll då din 
tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och 
gör det goda, sök friden och sträva efter den.” Att vända sig bort från det onda och göra 
det goda; att vända sig bort från egennytta och egoism för att söka och göra det som 
tjänar freden – det är en mycket konkret väg som den helige Benedictus föreslår för varje 
munk och slutligen för varje människa som verkligen vill fred. 

Jag var ute och körde bil med en grupp ungdomar i baksätet. Ett syskonpar hade blivit 
helts osams. De sårade varandra om och om igen med elaka ord. En annan pojke betedde sig 
helt annorlunda, han försökte att dela med sig av allt som han hade: godis, salta pinnar, små 
roliga bilder på sin mobil. Han lät till och med andra spela med den. När grälet mellan 
bröderna eskalerade vände sig pojken till de bråkande syskonen, gav dem av sitt godis och sa 
med ett finurligt leende: ”Här, ta ett av dem och ät det, för då ska ni åtminstone vara tysta 
igen!” Alla började att skratta. Spänning och förargelse vek undan. Det blev fred igen. 

Kära Ni, ordets vänner, fredsstiftare är aktiva! Så uppmanas vi att ”skapa” fred med 
all kreativitet och finurlighet. Varje dag på nytt:  Go4peace! 
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