
 

 
 

December  2019                                 slowenisch 

Svoj mir vam dajem!                                  

                                                                   (Jn 14,27)                                                                                                                   
__________________________________________            

Gradi mostove! 

Build bridges! 
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Dragi Prijatelji Besede! 

  V našem mestu sta gostovali dve dekleti iz Norveške. Slišali sta za go4peace in o tem 

sta želeli izvedeti še več. Tako sem ju skupaj z nekaj ostalimi mladimi na tej poti miru povabil 

na sladoled. Zraven je bil tudi Niko. 

  Hitro smo se zaklepetali, se smejali in se šalili. Čez dve uri se je skupina ljudi zmanjšala. 

Niko in obe Skandinavki so ostali dlje časa. Naslednji večer sem jih vprašal, kako je potekal 

njihov večer. 

  »Zapletli smo se v odličen pogovor!« je zapisal Niko v mailu. »En z drugim smo delili 

naša mnenja v zvezi z vero. Pri tem odkritosrčnem deljenju in pazljivem poslušanju se nas je 

dotaknilo veliko reči. Eden izmed nas je priznal, da ne more več resnično verjeti v Boga. V 

tistem trenutku sem razumel, da je bilo na tem mestu pomembno stati ob strani in ne izgubljati 

besed. Tako je med nama nastal prostor, v katerem se je moj sogovorec lahko počutil varnega 

in kjer je lahko izrazil svoje misli, polne dvomov. Dobesedno sem lahko čutil: Bog je opravljal 

svoje delo! Bila sva v miru – sama s sabo, skupaj in tudi z Bogom.« 

  Dragi Prijatelji Besede, Niko je stopil korak nazaj, da bi drugemu dal prostor. Ta se je 

tako lahko o vsem izpovedal in tako našel mir s samim seboj. V takih trenutkih lahko čutimo 

nekaj, kar dotlej še ni obstajalo. Ali ne bi mogel biti ta »nekaj« tudi »nekdo«? Bog, skrit v tem 

miru, ki nam ga je obljubil z Jezusom? Prepričan sem, da ko svojim bližnjim damo tisto, kar 

potrebujejo, prispevamo mir in damo večnemu nositelju miru prostor za njegovo delo med 

nami. Splača se, da se naučimo tako ljubiti. »Gradi mostove! Build bridges!« 
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