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Blagor tistim, ki delajo 
za mir!                    (Mt 5,9)                                                 
______________________________________         

Bodi brat! – Bodi sestra! 
Be brother! – Be sister! 
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Dragi prijatelji Besede, 
 

      Papež Frančišek je preteklo leto v Sarajevu svetu namenil jasne in nedvoumne besede:  
»Blagor tistim, ki delajo za mir.« Gre za vedno aktualen klic, ki je namenjen vsaki generaciji.  
Jezus ni  rekel : »Blagor tistim, ki pridigajo o miru,« kajti oznanjevati smo ga sposobni vsi, 
tudi na hinavski in lažniv način. Ne. On pravi: »Blagor tistim, ki delajo za mir«, kar pomeni, 
blagor tistim, ki ga ustvarjajo. Ustvarjati mir je kot 'ročna' spretnost, ki zahteva navdušenje, 
potrpljenje, izkušenost in vztrajnost. Blagor tistim, ki sejejo mir s svojimi vsakodnevnimi 
dejanji, z uslužnostjo in ukrepanjem in z gestami bratstva, dialoga in usmiljenja. Da, ti bodo 
imenovani božji sinovi, kajti Bog seje mir, vedno in povsod. 
  
     Te besede slišimo v času, v katerem postaja človeštvo na mnogih krajih razklano 
zaradi nemirnih dejanj. Svet trpi in krvavi. Tisto, kar se nam v širnem svetu zdi najbolj 
uničujoče, pogosto velja tudi za našo bližnjo okolico, celo za naše lastno srce. In kako se 
odzovemo, ko začutimo nemir? – Pogosto sodimo druge, postanemo nasilni in se kot polž 
zavlečemo nazaj v svojo hiško. »Naj drugi naredi prvi korak! Naj se on opraviči! Prav imam 
vendar jaz!« Takšne in drugačne misli težijo naše srce in med nami še dodatno povečujejo že 
nastali razdor.  
 
     Dragi Prijatelji Besede, kako torej lahko ustvarjamo mir? Pri tem nam lahko pomagajo 
štirje koraki. Prvi: najprej si pridi na jasno, da si ne glede na to, kako zelo se tvoj bližnji 
moti, tudi ti nekdo, ki greši, tudi ti nekdo, ki je del konflikta! (1) Kot drugo zavestno poskusi 
v drugem videti svojo sestro ali brata. Nisi si jih sam izbral, tako kot si tudi v družini ne 
moreš izbrati lastnih bratov in sester. Kljub temu so oni tvoji bližnji, ki si jih poklican ljubiti! 
(2) Tretjič: poskusi se povsem poistoveti z drugim. Poskusi razumeti, zakaj je tako ravnal. 
(3) Kot četrto zberi pogum previdno odpreti svoje srce in spregovoriti o svojih čustvih. (4) 
Tako boš prispeval k vzdušju, v katerem se bo rodil mir. Kajti vedeti moramo naslednje: če 
bomo z  navdušenjem in potrpežljivostjo skušali tako živeti, nas bo Jezus napravil močne. Dal 
nam bo poguma za takšne korake, ki vodijo k miru. S tem držimo v rokah naš ključ do miru - 
»key4peace«! Ne glede na to, kar imaš za sabo, usmeri svoj pogled naprej in:  Bodi brat! – 
Bodi sestra!  -    Be brother! – Be sister! 
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