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Ef 4,1-6; Ps 24; Lk 12,54-59 

Premišljujmo 

 

Pavlove besede Efežanom je vredno še enkrat poslušati: »živite, kakor se spodobi za poklic, v 

katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v 

ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi 

poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je 

nad vsemi in po vseh in v vseh.«  

 Vez miru je pomembna, saj je mir Božji dar. Mir je tudi znamenje pravičnosti. Pravičnost 

spodbuja pot k miru, zato obstaja povezava med njima, ki jo je treba upoštevati. Mir ni samo znak 

sreče; dojemati ga je treba kot duhovno dobro, zaradi njegovega nebeškega izvora. Tisti, ki zaupa v 

Boga, lahko zaspi v miru (Ps 4,9; Iz 26,3). V zaupni molitvi ga lahko človek pridobi. Toda mir se 

doseže tudi z bojem za pravičnost; to je boj za upanje. Zaveza miru bo sklenjena in Bog bo s svojim 

ljudstvom (Jer 29,11; Ezk 34,25-30; 37,26). Izaija sanja o Knezu miru (Iz 9,5), ki bo dal neskončen 

mir (Iz 9,6), odprl bo nov raj, ker je on tisti, ki bo Mir (Mih 5,4). S Knezom miru bodo narodi živeli 

v miru (Iz 2,2; 11,1; 32,15-20). 

  Velik mir je namenjen tistim, ki ljubijo Gospodovo postavo; nič jim ne bo v spotiko (Ps 

119,165). Duše pravičnih so v Božji roki... V očeh neumnih se zdijo mrtvi, toda oni so v miru (Mdr 

3,1-3). So v izobilju dobrin in v občestvu tistega, ki jih daje. So blaženi. Upanje prerokov in modrecev 

postane v Jezusu Kristusu dejanska resničnost, kajti greh je premagan v njem in po njem. Toda, dokler 

greh ni mrtev v vsakem človeku, dokler Gospod ne pride na zadnji dan, ostaja mir prihodnja dobrina, 

ki jo je treba osvojiti, sprejeti. Avtor psalma se pravilno sprašuje: »Kdo pojde na Gospodovo goro, 

kdo bo stal na njegovem svetem kraju? Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne 

obrača k praznim stvarem. Ta bo prejel Gospodov blagoslov in plačilo Boga, svojega Odrešenika.« 

 Evangelist Luka naslika portret mirnega, pravičnega kralja. Ob njegovem rojstvu so angeli 

oznanjali mir tistim, ki so Bogu po volji (Lk 2,14). Želja po zemeljskem miru postane oznanilo 

odrešenja. Kot dober Jud je Jezus rekel: »Pojdi v miru«, vendar s temi besedami vrača zdravje 

krvaveči ženi (Lk 8,48), odpušča grehe skesani grešnici (Lk 7,50) in tako zaznamuje svojo zmago 

nad močjo bolezni in greha. Tako kot on, tudi učenci ponujajo mestom odrešenje v Jezusu s svojim 

pozdravom miru (Lk 10,5-9). Končno je Bog oznanil mir po Jezusu Kristusu tako, da se je pokazal 

kot Gospod vsega (Lk 10,36). S Pavlom je vsakemu od nas dan mir v naših srcih (Kol 3,15) 

zahvaljujoč Duhu, ki tke močno vez med nami (Ef 4,3). Vsak vernik, opravičen po Jezusu Kristusu 

je v miru z Bogom (Rim 5,1), Bogom ljubezni in miru (2 Kor 13,11), ki ga temeljito posvečuje (1 Tes 

5,23). 

Tako kot ljubezen in veselje je mir sad Duha (Gal 5,22; Rim 14,17); to je pričakovano večno 

življenje tu spodaj. Presega vsak um (Flp 4,7), sije v naših človeških odnosih (1 Kor 7,15; Rim 12,18; 

2 Tim 2,22) do dneva, ko bo Bog miru, ki je obudil Jezusa (Heb 13,20), potem ko bo strl Satana (Rim 

16,20), vsem stvarem povrnil v njihovo prvotno celovitost. Luka ima prav, da ponudi ta nasvet tistim, 

ki iščejo mir: »Kadar greš s svojim nasprotnikom k oblastniku, si že med potjo prizadevaj, da se z 

njim spraviš; da te morda ne privleče pred sodnika in te sodnik ne izroči biriču in te birič ne vrže v 



 
 

ječo«. Luka ima prav in pravzaprav je to nasvet Gospoda Jezusa. Takoj, ko začnemo postopek in 

obtožbe, ko se vlečemo pred sodnike, postaja iskanje miru vse težje. Zakaj ne bi preprosto našli 

rešitev med krščanskimi brati in sestrami, znotraj krščanskih skupnosti? Zakaj se ne bi odločili za 

skupno iskanje miru, med verniki in celo med ljudmi z različnimi verskimi prepričanji? Zakaj se ne 

bi v središču dialoga usmerili k bratski zastonjskosti, misleč na edinstvenega stvarnika, Boga »našega 

Očeta«? (Pierre Diarra, Gratuité fraternelle au cœur du dialogue. Rencontres entre chrétiens et 

adeptes des religions des ancêtres, Pariz, Karthala, 2021, str. 289). 

Za Janeza, tako kot za Pavla, je mir sad Jezusove daritve (Jn 16,33). Drugačen je od miru tega 

sveta. Tako kot v Prvi Zavezi predstavlja mir najvišje dobro Božje navzočnosti med njegovim 

ljudstvom (3 Mz 26,12; Ezk 37,26). Za Janeza je Jezusova navzočnost vir in resničnost miru. Ko 

Jezus zazna žalost svojih učencev, jim reče: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem« (Jn 14,27). Ta 

mir ni več vezan na njegovo telesno prisotnost, temveč na njegovo zmago nad svetom. Tako, kot 

zmagovalec nad smrtjo, Jezus s svojim mirom daje Svetega Duha in moč odpuščanja grehov (Jn 

20,19-23). Kristjan si prizadeva doseči blaženost: »Blagor tistim, ki delajo za mir« (Mt 5,9), ker to 

pomeni živeti kot Bog, pomeni biti sin Boga v edinorojenem Sinu, Jezusu. Zato kristjan dela tu 

spodaj, da vzpostavi harmonijo in mir. Ponuditi moramo Jezusa vsemu svetu, da bi upali na 

univerzalni mir, zgrajen na ljubezni in pravičnosti, zakoreninjeni v Bogu-Ljubezni. Ponuditi moramo 

Cerkev, Božje ljudstvo, Kristusovo telo, ki premaguje razlike, izključitve in ločitve vseh vrst, tako da 

vsem ponuja mir, pravičnost in ljubezen. Toda te besede je mogoče v celoti razumeti le, če jih 

povežemo z Bogom-Ljubeznijo. 

 Bog, Bog Jezusa Kristusa, daje mir, ker odpravlja greh, vir vseh delitev. Kar pravi 

Bog, je mir, sreča, zvestoba (Ps 85,9-14). Da, sam Bog nam daje srečo tako, da nam daje mir. Z 

življenjem po Duhu učenec hodi po stopinjah svojega Gospoda in tako kot on bo pred njim hodila 

pravičnost in po njegovih stopinjah bo sledil mir. Gospod Jezus je naš mir in moramo ga sprejeti in 

ponuditi svojim sodobnikom, ne samo z besedo, ampak tudi s pričevanjem življenja, s svojimi dejanji. 

Molimo, da bi nas Gospod ohranil v svojem miru, v svoji ljubezni. Naj nam bo Duh miru dan v 

izobilju, da bomo imeli veliko ponižnosti, nežnosti in potrpežljivosti, da gremo bližnjim naproti in 

bomo z njimi gradili mir. Molimo, da bi drug drugega podpirali v ljubezni in skupaj napredovali na 

poti svetosti. Naj nam bo Duh dan v izobilju, da bomo skrbeli za ohranjanje edinosti z vezjo miru. 
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