
 
 
 
 
 
  

 
September  2017                                             slowen. 

Ogiblji se zla in delaj 
dobro, išči mir in se 
zanj zavzemaj.    (Ps 34,15)                                                 
______________________________________           
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    Dragi Prijatelji Besede, 

 junija 2015 nas je papež Frančišek pozval, naj postanemo »ustvarjalci miru«. Povabil 
je, naj si za mir aktivno prizadevamo. Dejal je: »Ustvarjati mir je dejavnost, ki zahteva 
navdušenje, potrpežljivost, izkušnje in vztrajnost. Blagor tistim, ki sejejo mir s svojimi 
vsakodnevnimi dejanji, s pripravljenostjo služiti in delati, z gestami bratstva, dialoga in 
usmiljenja … Da, ti se bodo imenovali Božji sinovi in Božje hčere. Kajti Bog seje mir vedno 
in povsod. Ustvarjati mir je delo, ki zahteva, da ga vsak dan nadaljujemo, korak za korakom, 
ne da bi se utrudili." Ampak kaj lahko storimo v 'lovu za mir'?   

V pravilih svetega Benedikta je zapisano: Če hočeš živeti resnično in neminljivo življenje, 
varuj svoj jezik pred hudim in svoje ustnice pred lažnim govorjenjem. Izogibaj se zlu in 
delaj dobro; obrni se stran od sebičnosti, da boš našel in storil tisto, kar bo služilo miru - 
na to zelo konkretno pot kliče sveti Benedikt vsakega meniha in navsezadnje tudi vsakega 
človeka, ki resnično hrepeni po miru. 

S skupino mladih sem bil na poti z avtom. Dva brata sta se na smrt skregala. Neprestano sta 
drug drugemu z zlobnim govorjenjem zadajala rane. Povsem drugače je ravnal mladostnik, ki 
je skušal deliti vse, kar je imel: bonbone, slane palčke, majhne zabavne sličice na svojem 
pametnem telefonu. Celo spustil ga je iz rok in pustil, da so se drugi z njim igrali. Ko se je 
spor med bratoma še zaostril, se je mladostnik obrnil k njima, jima dal bonbon in z nasmehom 
dejal: "Izvolita, postrezita si z njim, tako bosta vsaj spet tiho!" Vsi so planili v smeh. Napetost 
in jeza sta se razblinili. Vrnil se je mir. 

Dragi Prijatelji Besede, svinčniki miru so aktivni! Tako smo v vsej ustvarjalnosti in 
prebrisanosti povabljeni, da ustvarjamo mir. Vsak dan znova: go4peace! 
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