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Uvod 
 
Sredi kriz, ki pretresajo naš svet, spoznavamo nujno potrebo, da ozdravimo naše odnose do 
stvarstva in naše medsebojne odnose.  
 
Klic k molitvi 
 
Prosim Boga, naj pomaga nam vsem, da gojimo nenasilje v naših najbolj osebnih mislih in vrednotah. 
Naj vladata dobrotljivost in nenasilje v ravnanju in odnosih drug z drugim, znotraj družbe in v 
mednarodnem življenju. Ko se žrtve nasilja zmorejo upreti skušnjavi maščevanja, postanejo najbolj 
verodostojni zagovorniki nenasilne graditve miru. Naj nenasilje postane značilnost naših odločitev, 
naših odnosov in dejanj na vseh krajevnih in javnih področjih, kot tudi v mednarodnem redu in 
značilnost političnega življenja v vseh njegovih oblikah. (Papež Frančišek ob praznovanju 50. svetovnega dneva 
miru, 1. januar 2017) 

Izkušnja  
Korona virus je razgalil globoke korenine zla v našem svetu: rasizem, ki se kaže v kulturnem nasilju, 
gospodarski nepravičnosti, vojaškem rovarjenju, v podnebnih spremembah in okoljskih nesrečah, ki 
lahko uničijo družbo in naš planet. Odgovor na pandemijo zahteva temeljit preobrat proč od 
»normalne nepravičnosti«, od načrtnega in strukturalnega nasilja, ki vlada po vsem svetu. Sistemi, 
ki uničujejo, razčlovečujejo in izčrpavajo se morajo spremeniti v kulturo solidarnosti, ki išče polnost 
življenja za vse. 
 
Umor Georga Floyda, ki ga je zakrivil policijski uradnik v Združenih državah Amerike, odraža 
podobne tragedije, ki označujejo več stoletij rasizma v zahodni Evropi, Avstraliji, južni Ameriki in 
Aziji. To nasilje je tako globoko zakoreninjeno, da vzdrži kljub zakonitim določbam in zakonom o 
državljanskih pravicah. Žal je brutalnost policije samo ena od neštetih načinov, kako manjšine in 
ljudje druge barve trpijo zaradi strukturalne nepravičnosti in zapostavljanja. Upravičeno so Združene 
države v žarišču silne jeze, frustracije in razočaranja vseh ljudi po vsem svetu. Ne le, da rasizem 
pretrga odnose med narodi kot pri ZDA in Mehiki, ampak pretrga tudi odnose znotraj naroda kot v 
Kitajski in prizadene življenja mnogih ljudi. Nekateri politični voditelji, vključno Američani, ponosno 
opravičujejo uporabo avtoritativnih taktik da bi utišali proteste proti zlorabi moči.  

Razmišljanje  
Papež Frančišek je napisal v svoji poslanici ob praznovanju 50. obletnice Svetovnega dneva miru: 
»Glede te resničnosti nam Kristusovo sporočilo ponuja temeljit pozitiven pristop. Nezmotljivo je 
oznanjal Božjo brezpogojno ljubezen, ki sprejema in odpušča. Svoje učence je učil, naj ljubijo svoje 
sovražnike (Mt 5, 44) in nastavijo še drugo lice (Mt 5, 39), ustavil je tožnike, ki so kamenjali ženo, 



ujeto v prešuštvu (Jn 8, 1-11)), v noči, preden je umrl, je naročil Petru, naj umakne meč (Mt 26, 52). 
Jezus je zaznamoval pot nenasilja. 
Nekaj trenutkov tišine in potem odgovorite: »Gospod, naredi nas za orodje tvojega miru.«  
 
V Laudato Si’, nas papež Frančišek spodbuja z naslednjimi besedami: 
Delovati na ta način pomeni izbrati solidarnost kot pot graditve zgodovine in graditve prijateljstva v 
družbi. Aktivno nenasilje je način, kako pokažemo da je edinost resnično bolj močna in obrodi boljše 
sadove kot nesoglasje. Vse na svetu je med seboj povezano.  
Nekaj trenutkov tišine in potem odgovorite: »Gospod, naredi nas za orodje tvojega miru.«  
 
Usmeritve 2017 »Ljubezen daje vse«. 
»Troedini Bog nas kliče v srce sveta, da bi bile žene miru, upanja in ljubezni.«  
Nekaj trenutkov tišine in potem odgovorite: »Gospod, naredi nas za orodje tvojega miru.«  
  

Dejavnost 
 
Dejavno nenasilje, duhovnost ali način življenja, je ključ je do globalnega preobrata, ki je izražen v 
Potovanje v skrbi za naš skupni dom in prikazan v Laudato Si’. Oba jasno izrekata »ne« več 
razsežnostnemu nasilju, zaradi katerega trpi naš svet in »da« človekovemu dostojanstvu in 
spoštovanju celovitosti stvarstva. 
 
Tukaj je nekaj primerov, kako lahko uresničujemo nenasilje drug z drugim v naših vsakodnevnih 
medsebojnih stikih.  

• Vsakodnevno tega, kar drugi storijo ne sprejemajte kot nekaj samoumevnega (priznanje) 
• Iskreno se opravičite nekomu, ki ste ga mogoče prizadeli. (poprava) 
• Če je videti, da se vaši načrti podirajo, izberite potrpežljivost in prepoznajte najmanj tri načine, 

kako lahko koristno uporabite ta čas, da izpolnite vaš cilj. (potrpežljivost) 
• Danes se osredotočite na to, kaj najbolj cenite pri ljudeh, ki jih imate najmanj radi.(ljubezen) 

 
 
Sklepna molitev  

 Gospod, prosil si me za moje roke, da bi jih uporabil za svoj namen. Dal sem jih… za trenutek, 
potem sem jih odtegnil, ker delo je bilo težko.  

 Gospod, prosil si me za moja usta, da bi govoril proti nepravičnosti. Dal sem ti le šepet, da ne bi 
bil obtožen  

 Gospod, prosil si me za moje življenje, da bi ti deloval po meni. Dal sem ti majhen delček, da ne 
bi bil preveč vključen.  

 Gospod, odpusti mi, da preudarjam napore, da bi ti služil samo, kadar je zame primerno tako 
delati, samo na krajih, kjer je varno tako delati in samo pri teh ljudeh, ki mi olajšajo tako delo.  

 Gospod, odpusti mi, prenovi me, ozdravi me, nahrani me, daj mi moči, pošlji me kot orodje svojega 
miru in pravičnosti, da bom vzel resno, kaj pomeni biti predstojnik, ki služi. (Joe Seramane, 
Christian Aid Lifelines, South Africa)                                       

  Pripravila Shalom kontaktna oseba Connie P. Guerrero—Azija-Oceanija veja 
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