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Uvod 
»Tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas! Ljubi ga 
kakor sebe, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.« (3Mz19, 34) 

Danes veliko več ljudi zapušča svoje izvorne dežele in kulture kot kdaj koli v zgodovini. 
Odhajajo, da bi ubežali zatiralnim in nasilnim oblastem. Odhajajo zaradi grožnje genocida. 
Odhajajo zaradi uničujočih podnebnih sprememb. Odhajajo, ker nimajo hrane, zavetja, ne 
službe.  

Klic k molitvi 
Pridi Sveti Duh! Pridi, odpri nas za čudesa, lepoto in veličino raznolikosti, ki jih najdemo v 
vsaki kulturi, na vsakem obrazu, v vsaki izkušnji, ki jo imamo z bližnjimi okrog nas. Pridi, 
napolni nas z velikodušnostjo, ko smo izzvani, da gremo in drugim dopustimo, da z nami delijo 
dobrine in lepoto zemlje. Pridi, ozdravi razdeljenosti, ki nas ločijo, da bi videli obraz Kristusa 
v vsakem moškem, ženski in otroku. Pridi, prinesi nam razumevanje, navdih, modrost in 
pogum, da sprejmemo spremembe in ostanemo na poti. Pridi, o Sveti Duh!  

Izkušnja 

Septembra 2017 je papež Frančišek pričel program z naslovom »Skupaj na poti«, s katerim nas 
spodbuja, naj pokazali sočutje in razumevanje za tiste, ki so prisiljeni, da zbežijo iz svojih 
domov. Tukaj je nekaj zgodb o poteh beguncev, ki jih najdete na spletni strani: 
https://www.sharejourney.org/  (tudi na spletni strani slovenske Karitas, op. s. T.) 
 Mlada žena iz Sirije je v devetem mesecu nosečnosti dospela do grške obale. Zaynab, njen 

mož in njunih pet otrok so se kot na tisoče drugih lotili tveganega potovanja v iskanju boljše 
prihodnosti. Upali so, da bodo prispeli v Nemčijo ali Norveško pred rojstvom dojenčka. 
Toda kakor hitro je vlak zapeljal na postajo v severni Makedoniji, je Zaynab vedela, da je 
prišel njen čas. Bila je izčrpana, z zgodnjimi znaki porodnih popadkov, ko jo je sprejela 
ekipa Karitas Makedonije (Grčija). Zaynab je kmalu zatem rodila zdravo deklico. 

 Tisoči iz ljudstva Rohingya bežijo iz Bangladeša, da bi se rešili nedavnega vojaškega nasilja 
v Mjanmaru, ki ga zaznamujejo tudi goreče vasi. Rohingya so člani preganjane 
muslimanske manjšine v večinsko budističnem Mjanmaru. Niso priznani kot državljani 
Mjanmara, so brez državljanstva. Obupani begunci prihajajo tudi po 20.000 oseb na dan, 
peš in s čolni, ker jih velik val nasilja poriva iz države. »Štiri dni smo se skrivali v gozdu. 
Potem smo se skušali prebiti do meje. Bala sem se,« je povedala 30-letna mati Rajida 
Begum, ki je zbežala iz vasi, ko je bila v devetem mesecu nosečnosti. Rodila je deklico na 
kosu plastične ponjave sredi blatnega riževega polja, pet dni zatem, ko je prispela v 
Bangladeš. Ko je zibala svojo novorojenko, je bila videti olajšana: »Ko sem videla, da je 
zdrava, sem bila tako srečna, zahvaljevala sem se Bogu.«    

 
 

https://www.sharejourney.org/


Razmišljanje 
»Vsak tujec, ki potrka na naša vrata, je priložnost za srečanje z Jezusom Kristusom, ki se je 
poistovetil s tujci vseh starosti, ki so nam ali dobrodošli ali pa jih ne sprejmemo. (Mt 25, 35-
43). Gospod zaupa materinski ljubezni Cerkve vsako osebo, ki je prisiljena zapustiti svojo 
domovino v iskanju boljše prihodnosti. Solidarnost moramo izraziti dosledno na vsaki stopnji 
migrantovega doživljaja – od odhoda, prek potovanja, do prihoda in vrnitve. To je velika 
odgovornost, ki jo Cerkev namerava deliti z vsemi verniki in možmi in ženami dobre volje, ki 
so poklicani, da na mnoge izzive sodobne migracije odgovorijo z velikodušnostjo, 
pripravljenostjo, modrostjo in previdnostjo, vsak glede na svoje zmogljivosti.  
V tem pogledu želim potrditi, da »našo odgovornost, ki si jo delimo, lahko izrazimo s štirimi 
glagoli: sprejeti, zaščititi, zagovarjati in vključiti.« (Poslanica papeža Frančiška za 104. dan migrantov 
in beguncev 2018) 

Kakšna je moja drža do razseljenih ljudi? Ali jih sprejemam z nezaupanjem? Verjamem, da je 
politika moje države pravična? Se spomnim opomina v Matejevem evangeliju, poglavje 25: 
»Karkoli ste storili (niste storili) enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili (niste 
storili)?« Ko gledam v »srce sveta«, kaj lomi moje srce ob razmerah, posebno v katerih se 
nahajajo ženske in otroci, ki so begunci?  

Dejavnost 
 Obiščite spletno stran Vatikana o migrantih in beguncih: https://migrants-refugees.va 
 Oglejte si spletno stran »Skupaj na poti« (tudi na strani slovenske Karitas) 

https://www.sharejourney.org/  
 Preberite in razmišljajte o poslanici papeža Frančiška za svetovni dan beguncev in 

migrantov. 
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-
francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html 

 Raziščite možnosti za pomoč beguncev na vašem področju. Lahko nudite pomoč pri 
učenju ali pa pomagate na katerikoli način, da bi prinesli Kristusovo sočutje v obupana 
življenja.  

 Preživite 14. januar nekaj časa v molitvi. 

Zaključna molitev  
Bog naših potujočih prednikov, že dolgo vemo, da je tvoje srce z begunci, da si bil rojen v času 
v družino beguncev, ki je bežala pred nasiljem v svoji domovini, ki je vzela svojega lačnega 
otroka in zbežala v tujo deželo. Njihov jok, vaš jok odmeva skozi obdobja: »Me boste pustili 
noter?« 
Daj nam srce, ki se bo odprlo, ko se bodo tvoji bratje in sestre obrnili na nas z istim klicem. 
Potem bodo gotovo sledile vse te stvari: Ušesa ne bodo več gluha za njihove glasove. Oči bodo 
videle trenutek milosti namesto grožnje. Jezik ne bo molčal, namesto tega bo zagovarjal. In 
roke se bodo iztegnile- ko bodo delale za mir v domovini, delale za pravičnost v deželah, kjer 
iščejo varen pristan.  
Gospod, varuj vse begunce, ki iščejo zavetja na svojem potovanju. Naj v meni najdejo prijatelja 
in naj postanem vredna zavetja, ki ga najdem v Tebi. Amen.  
Vir: Catholic Relief Services 

 
Pripravil mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija. 

Grafika iz Usmeritve 24. generalnega kapitlja, oblikovanje Urad za komunikacijo kongregacije. 
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