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Pojdi in ti delaj prav tako!    
                                 (Lk 10,37)                        
____________________________________           

Prinašaj zgled miru! 
Set examples of peace! 
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Dragi Prijatelji Besede, 

 
 poznam moža, sicer že precej ostarelega, ki pa zelo prepričljivo živi. Od njega sem 
izvedel, da je pred nekaj tedni na kosilo povabil sirijsko skupino beguncev. Otroci teh 
begunskih družin so mu prinesli risbice, ki so jih narisali sami in mu opisovali domovino. S 
starši je spregovoril o njihovem življenju v vlogi beguncev. Mesece pred tem je ob nedeljskih 
popoldnevih povsem spontano obiskoval veliko ustanovo za begunce. 
 
 Ta gospod – prava priča Evangelija – je v začetku tega meseca obiskal starejšega 
brata, ki ga prišteva k svoji družini. Ta brat je ležal v bolnišnici. Obiskovalec je bil kar lep čas 
ob njem ter mu vlival poguma in upanja za zadnje srečanje z Jezusom. Težkemu bolniku je 
dal občutiti vso svojo ljubezen in nežnost.  
 
 Ljubezen tega moža se vedno znova prenaša na njegove bližnje, predvsem na majhne, 
uboge in propadle. Tako se je avgusta tega leta nekega popoldne, povsem nepričakovano, 
pojavil v stanovanjski skupnosti nekdanjih mladih prostitutk. Prihajale so iz Romunije, 
Nigerije, Albanije, Tunizije, Italije in Ukrajine. Tem ženskam in njihovim težkim življenjskim 
zgodbam je stopil naproti poln usmiljenja.   
 
 Prepričan sem, da ste že uganili, o kom govorim – o papežu Frančišku. ON nam na 
zelo prepričljiv način kaže, kako naj s svojimi bližnjimi živimo in jim podarjamo svojo 
bližino. Jezus nam ob koncu prilike o usmiljenemu Samarijanu pravi: »Pojdi in ti delaj prav 
tako!« in podobno velja tudi za življenjske spodbude, ki nam jih daje papež: »Pojdi in ti delaj 
prav tako!« 
 
 Kako bi bilo, če bi vsak od nas vsak teden na novo srečal človeka, ki nam ga pošilja 
Bog in potrebuje našo bližino? Izpišite si, kdo vam v tem trenutku pride na misel! Pojdite in 
obiščite tega človeka! – Z našim obiskom lahko tem ljudem prinesemo naklonjenost, 
usmiljenje in nežnost Boga. Tako bomo miru dali novo prihodnost: Prinašaj zgled miru! – 
Set examples of peace! 
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