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Dragi sestre in bratje v Ukrajini! 

Gospod vam naj podeli mir! 

Pozdrav, s katerim si voščimo mir, ima danes še posebno moč, poseben pomen. Rad 

bi izrazil svojo solidarnost in solidarnost vsega mednarodnega sveta z vami.  V 

središču težkih stvari kot je vojna, v kateri sedaj trpite, vedno sprašujemo Boga, zakaj 

se je to zgodilo. Obstaja možnost za boljše dneve? 

Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo 

in telo pogubiti v peklenski dolini!  Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar 

nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. 

(Mt 10,28-31) 

Ničesar drugega nimamo razen te vere in upanja na boljše dneve. Ne dopustite, da bi 

se ta vera zlomila. Vem, da je težko verjeti v mir, ko si sam v središču strašne vojne, 

ampak prosim, ne dovolite, da bi se vam vera zlomila. Ne prenehajte verjeti v moč 

solidarnosti, v moč bratske ljubezni. Jezus Kristus je na naši strani. Podpirajte se med 

seboj, molite drug za drugega. 

Vedeti morate, da smo vam neizmerno blizu, kljub temu, da si ne moremo prestavljati, 

strahu, trpljenja, zaskrbljenost, ki jih zdaj doživljate; z molitvijo, z našo solidarnostjo, 

z našo bratsko ljubeznijo. Vsi člani predsedstva CIOFS molijo za vas in kolikor se le da 

od blizu spremljajo, kaj se vam dogaja,  kaj se dogaja vašemu narodu in vaši državi. 

Vaše trpljenje je tako tudi naše trpljenje, vaša bolečina je tudi naša. 

Želim si, da bi vam to pismo lahko poslal v ukrajinščini, vendar upam, da lahko iz teh 

preprostih besed razberete, koliko vas imam rad, vsakega od vas, in kako velika je 

moja zaskrbljenost za vas. Naj vam Marija vnebovzeta, kraljica miru pokloni mir in 

bolj vesele in mirnejše dneve kot so ti, ki jih živite sedaj. 

vaš manjši brat 

Tibor Kauser 
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