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Uvod
Graditi mir (shalom) v današnjem svetu je velik izziv. Tema mir zaobjema vse druge teme, s
katerimi se sooča človeštvo. Veliki problemi kot revščina, vojna in uničevanje okolja so
posledica propada odnosov; trpljenje, ki ga doživljajo ljudje in narava, je rezultat tega
propada ali izgube odnosov. Graditi mir pomeni ozdraviti te uničene odnose.
Klic k molitvi
Bolj se zavedajmo resničnosti trpljenja ljudi in narave v sedanjem svetu in sprejmimo njihove
bolečine za svoje. V napadu 11. septembra je bilo v trenutku ubitih tisoče ljudi, ljudje po
vsem svetu pa so bili šokirani. Toda isti dan je veliko več ljudi izgubilo svoje življenje zaradi
lakote in revščine in to umiranje se nadaljuje vsak dan, ne da bi mu bilo posvečene veliko
pozornosti. Mislimo na vse, ki hrepenijo po tem, da bi doživeli mirno noč.
Izkušnja
Dr. Tetsuo Nakamura je 25 let deloval kot zdravnik v Afganistanu. Ko je ameriška vojska
začela bombardirati Afganistan, da bi našla teroriste, odgovorne za napad 11. septembra, so
skoraj vse nevladne organizacije zapustile deželo. Toda njegova skupina je ostala, da bi še
naprej bila v podporo.
Njegovo dejanje je seglo do srca mnogim ljudem na Japonskem in zbranega je bilo veliko
denarja. S temi prispevki je začel graditi vodne kanale, da bi izsušena zemlja spet lahko
služila za poljedelstvo. Pri gradnji so bili zaposleni nekdanji vojaki z ameriške in talibanske
strani. Skupaj so gradili vodne kanale, kar je omogočilo mnogim kmetom, da so se mogli
vrniti iz begunskih taborišč in živeti od svojega dela. Tisti, ki so se prej borili drug proti
drugemu, ki so prej drug drugega pobijali, so začeli sodelovati skupaj, da bi ljudem prinesli
življenje.
V premislek
• Omenjena zgodba nas spominja na besede preroka Izaija.

»Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več vzdignil meča proti
narodu, ne bodo se več učili vojskovanja« (Iz 2,4).

•

Japonska mirovna konstitucija jasno razglaša, da Japonci ne dovoljujejo državi, da bi se z
orožjem borila proti drugim deželam. To ne bo v dobro samo za Japonce, ampak za vsa
ljudstva na zemlji.
V resničnem stremljenju po mednarodnem miru, ki gradi na pravičnosti in redu, so se
Japonci za vedno odpovedali vojni kot suvereni pravici naroda in grožnji ali uporabi
nasilja kot sredstvu za reševanje mednarodnih sporov.

Za dosego cilja iz prejšnjega člena ne bodo nikoli ohranjali kopenskih, morskih in
zračnih sil, kot tudi drugih vojaških sil za vojno. Država ne bo nikoli priznala pravice
do vojne. (prim. Japonska konstitucija, člen 9).
•

Narodne konference katoliških škofov so 22. junija 2009 pisale voditeljem G8. Naslednji
citat je vzet iz tega pisma.
Naša moralna tradicija zavezuje Cerkev, da varuje človeško življenje in dostojanstvo,
posebej še najbolj revne in najbolj ranljive člane človeške družine. V obrazih revnih
ljudi katoliška Cerkev vidi obraz Kristusa, kateremu služimo v vseh deželah sveta.

* Za nas je izziv trditev v Klicu k solidarnosti.
Poklicane smo k solidarnosti z vsemi ljudmi in s celotnim stvarstvom in smo
pripravljene osebno in skupaj zastaviti same sebe in vse, kar imamo, zaradi poslanstva
Jezusa Kristusa.
Čas za tiho premišljevanje in molitev
Dejanje
Kako bi mogli živeti svojo zavzetost za mir, za shalom? V premislek nekaj predlogov za
dejanja:
1. Pridružite se drugim, ki se z dejanji upirajo rabi oboroženih sil v konfliktih.
2. Sodelujte pri delu za zmanjšanje števila ljudi, ki živijo v skrajni revščini in bodite
zaradi tega pripravljeni na odpoved in za tak način življenja, ki se zoperstavlja
potrošništvu.
3. Pri vzgojnem delu razširjajte resnico, da miru ne more prinesti orožje in da je za
resnični mir in srečo potrebno sodelovanje in delitev z drugimi, ne pa tekmovalnost.
4. 21. septembra obhajajte mednarodni dan miru in se ponovno zavzemite za graditev
miru in ozdravljenje razbitih odnosov.

Sklepna molitev
Gospod, prosimo te za moč dobrote, za moč odpuščanja, za potrpežljivost razumevanja in za
vzdržljivost za sprejemanje posledic tega, v kar smo prepričani, da je prav. Zaupajmo v moč
dobrega, da more premagati zlo in v moč ljubezni, da more preseči sovraštvo.
Prosimo te za prepričanje in vero, da je mogoč svet brez nasilja – novi svet, v katerem nas
strah ne bo več zapeljeval k nepravičnosti in sebičnost ne k povzročanju trpljenja drugim.
Pomagaj nam, da bomo svoje življenje, misli in moči posvetili prizadevanju za mir, nenehni
molitvi za navdih in moč za uresničitev namena, za katerega smo ustvarjeni vsi ljudje (prim.
molitev za mir na svetu, 1978).
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