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Uvod
“Delo za pravičnost in sodelovanje pri preobrazbi sveta se nam zdita bistvena dela tistega
oznanjevanja evangelija, ki je poslanstvo Cerkve za zveličanje človeškega rodu in za
osvoboditev od slehernega zatiranja” (O pravičnosti v svetu, 6. škofovska sinoda, 1971).
Klic k molitvi
To “delo za pravičnost”, h kateremu smo poklicani, odmeva v Klicu k solidarnosti, ko
pravimo, da smo “…pripravljene osebno in skupaj zastaviti same sebe in vse, kar imamo,
zaradi poslanstva Jezusa Kristusa.”
Izkušnje
Podoba "dveh nog" socialne pravičnosti se pogosto rabi za razlago o tem, kako potrebna je
neposredna dejavnost pri odgovarjanju na potrebe ljudi in zagovarjanju socialnih sprememb.
Kot mi rabimo dve nogi za hojo, tako rabimo neposredno delo in družbene spremembe pri
naši udeležbi pri zgoraj omenjeni “preobrazbi sveta”.
Neposredno delo ima veliko oblik in je različno veliko. Lahko delamo v ljudski kuhinji,
prispevamo za najbolj cenjeno dobrodelnost, svetujemo ali poučujemo človeka v potrebah,
ali… (Prosim, podelite si med seboj, kako ste vključene v neposredno delo...)
Do družbenih sprememb pride, kadar sodelujemo v projektih za samopomoč, se zavzemamo
za pravične javne ukrepe, na kakšen način delamo za popravo dolgo trajajočih krivic, ali...
(Prosim, povejte primer iz časa, ko ste delali za uresničenje družbenih sprememb…)

Katera dela so bila lažja? Katera so bila bolj koristna?
Razmišljanje
“Ljubezen ne bo nikoli prava ljubezen, če ne bo vedno upoštevala pravičnosti... tudi se ni
mogoče z malo miloščine ogniti dolžnosti pravičnosti” (Papež Pij XI., Divini Redemptoris, #49).
*************************************************
Neko poletje so se ljudje iz mesta zbrali za piknik. Ko so uživali ob hrani in pogovorih, je
nekdo opazil v reki otroka, ki se je boril za življenje in jokal; bil je na tem, da utone!
Nekdo je skočil v vodo in rešil otroka. Potem so opazili še enega otroka, ki je vpil v reki in so
ga spet potegnili ven. Kmalu se je več otrok utapljalo v reki in ljudje iz mesta so jih reševali
iz vode kolikor hitro so mogli. Veliko prizadevanja je bilo potrebno pri organiziranju dela za

reševanje otrok, ki jih je prinašala reka. Ko je bil vsak zavzet s svojim opravilom pri
reševanju otrok, sta dva meščana začela teči navzgor ob reki.
"Kam pa gresta?", je zavpil eden od reševalcev. "Potrebna sta nam tukaj za reševanje teh
otrok!" "Greva proti toku, da bova ustavila tistega, ki jih meče v vodo!"
*************************************************
“Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli
trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. In ničesar
resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih” (Gaudium et Spes,#1 pastoralna
konstitucija O Cerkvi v sedanjem svetu)

Kakšne žalosti in tesnobe današnjih ljudi odmevajo v vašem srcu danes?
Dejanje
Klic k solidarnosti: “…pripravljene smo darovati svoje življenje in biti kruh, ki je
blagoslovljen, razlomljen in razdeljen za življenje sveta.”
Pomislite na osebo ali na skupino oseb, za katero vas skrbi. Kako jih morete "rešiti"? Kako
morete “iti proti toku”, da bi našli in odstranili vzroke njihovih problemov? Kaj boste morali
“darovati” - čemu se odpovedati -, da boste to naredili?
Predstavljajte si, da uporabljate svoji “dve nogi” za uresničenje naše solidarnosti z vsem
stvarstvom. Kakšno neposredno dejanje bi si morda izbrali? Kakšne družbene spremembe so
potrebne? Kako morete vi pomagati? Spletna stran www.earthcharter.org/ (v mnogih jezikih)
ponuja koristne predloge.
Predstavljajte si, da uporabljate svoji “dve nogi” zato, “da bi vsi imeli vzgojno-izobraževalne
možnosti, posebno tisti, ki so odrinjeni na rob in pozabljeni”. Pobuda Vzgoja za vse ponuja
cilje, kot: nuditi zastonj osnovnošolsko vzgojo za vse. www.unesco.org Kakšno neposredno
dejanje bi pomagalo do uresničitve tega? Kakšne družbene spremembe so potrebne? Kako bi
mogli vi kaj narediti, da bi se to zgodilo?
Sklepna molitev:
Gospod Bog, podari nam tak pogled na tvoj svet, kot ga imaš ti v svoji ljubezni:
•
•
•
•

svet, v katerem so slabotni varovani in ni nihče lačen ali ubog;
svet, v katerem so dobrine stvarstva deljene in se jih more vsakdo veseliti;
svet, v katerem ljudje različnih ras in kultur živijo v medsebojni slogi in spoštovanju;
svet, v katerem se mir gradi s pravičnostjo, pravičnost pa vodi ljubezen.

Daj nam navdih in moč, da bomo gradili tak svet, po Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Sklepna pesem: izberite primerno pesem s temo o Blagrih ali o razširjanju Božjega
kraljestva.
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