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Uvod 
Kot pravi sklepni dokument iz Aparecide (s 5. generalnega zasedanja škofov Latinske Amerike in 
Karibskih otokov), je prednostna izbira ubogih vsebovana v krščanski veri. Kristjani smo kot 
učenci in misijonarji poklicani videti v obrazih bratov in sester Kristusa, ki nas kliče, naj jim 
služimo. »Trpeči obraz ubogega je trpeči obraz Kristusa.« Z drugimi besedami: to je 
neposredna posledica našega osebnega srečanja z Jezusom, ki je razlog našega misijonskega 
poslanstva učencev (Aparecida dokument št. 393). 
 
Klic k molitvi 
Ta prednostna izbira ubogih je tudi življenjsko pomembna prvina našega Klica k solidarnosti. 
V času, ko prednosti globalizacije niso globalne in ko so posledice v deželah v razvoju 
največkrat pogubne, mnogi ljudje ostanejo ob strani in nimajo dostopa to osnovnih stvari, 
potrebnih za življenje. »Vabimo kongregacijo, naj prepozna, da je ta novi trenutek za našo 
družbo nov trenutek za naše poslanstvo« (dokument “ Nove razmere”). 
 
Izkušnje 
Melania Pinedo je 40 let stara mati samohranilka, ki pa daje videz kot da je stara 60 let. Ima  
tri otroke; preživlja se s tem, da prodaja bombone na ulici. Eden od otrok ima bolezen, ki se 
imenuje achondroplasia (genetska bolezen kosti). Ves čas, ko prodaja po ulicah, ga nosi na 
svojem hrbtu. To jo utruja, toda ona nadaljuje s tem delom, ker mora plačati elektriko in vodo 
ter nahraniti svoje otroke. Podobno kot Melania se milijoni ubogih po vsem svetu vsak dan 
borijo zgolj za golo preživetje. 
 
Statistika Svetovne banke kaže, da od 6 milijard in 237 milijonov ljudi, ki naseljujejo zemljo, 
1,1 milijarde ljudi živi za manj kot dolar na dan in ne morejo s tem pokriti niti svojih 
osnovnih potreb. Nikoli poprej ni imelo človeštvo tolikšnega obilja bogastva, virov  in 
gospodarske moči. Pa vendar gre še vedno 1,1 milijarde ljudi vsak večer lačnih spat! Ta 
statistika kaže, da veliki problem revščine ne izhaja iz pomanjkanja možnosti, temveč iz 
nepravične razdelitve bogastva na globalni ravni. 
 
To je Božje ljudstvo! »Slišite njihov krik za kruh za njihove družine, za vzgojo za njihove 
otroke, za osnovno higieno in čisto vodo. Ne prosijo ničesar drugega kot dostojno delo in 
plačo, s katero bodo mogli živeti. Oni iščejo pravičnost in dostojanstvo, človekove pravice in 
človeško ljubezen« ("Kriki Božjega ljudstva"). 
 
Razmišljanje 
Znotraj te široke zaskrbljenosti za človekovo dostojanstvo ostaja naše trpljenje za milijone 
ubogih, ki ne morejo živeti življenja, odgovarjajočega temu dostojanstvu. Janez Pavel II. je v 
nagovoru latinskoameriškim deželam dejal: »Za kristjane, ki živijo v Ameriki, spreobrniti se 
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k evangeliju pomeni pregledati vsa področja in vse vidike njihovega življenja, posebej vsega, 
kar se nanaša na družbeni red in doseganje skupnega dobrega (Aparecida dokument št. 391). 
 
Prednostna zavzetost za uboge nas kot učence in misijonarje sili, da iščemo nove in 
ustvarjalne načine odgovarjanja na druge posledice revščine. Nevarne situacije in nasilje v 
družini pogosto prisilijo številne otroke, da iščejo finančne vire na cesti - za lastno preživetje 
in preživetje svojih družin, kar jih tudi izpostavlja resnemu moralnemu in človeškemu  
tveganju (Aparecida dokument št. 409)  
 
Janez Pavel II. v apostolski spodbudi Posvečeno življenje predlaga preroka Elija, drznega 
preroka in Božjega prijatelja, za zgled redovnega življenja. »Živel je v Božji navzočnosti in je 
v tišini kontemplativno doživel njegov mimohod. Posredoval je za ljudstvo in pogumno 
oznanjal Božjo voljo. Branil je Božje pravice in vstajal v obrambo ubogih proti mogočnikom 
tega sveta« (št. 84, prim. 1 Kr 18.19). Ali Elijeva drža odmeva v mojem življenju? Na kakšen 
način?    
 
Dejanja 

• Kakšen odgovor dajemo revnim okrog nas, če pomislimo na to, da smo poklicane 
“vse  tvegati”?   

• Kakšen je naš način življenja v odnosu do solidarnosti z ubogimi? Znam razlikovati 
med željo in potrebo po kupovanju stvari, ali samo zato, da trošim?      

• Kateri  so še drugi učinki revščine, ki pritegujejo mojo pozornost? 
• Berite nedavne dokumente škofov v vaši deželi: ali odražajo enake probleme – 

pravičnost in solidarnosti z ubogimi?    
• Kje je vaša vlada glede konkretnih dejanj v korist najbolj potrebnih?  
• Ali je skupina v vaši skupnosti, v kateri morete razmišljati o tej temi? 

 
Sklepna molitev 
Gospod, vidi se sicer lepo, vendar gotovo ni lahko postati kruh. Pomeni, da ne moremo 
ničesar posedovati – niti stvari, niti časa, niti talentov, niti svobode, niti zdravja kot nekaj 
izključnega: vse, kar imamo, ni samo naše, ampak pripada »drugim« in je za »druge«. 
Pomeni, da moramo živeti z vedno večjo ljubeznijo, sposobni umiranja, da bi dali življenje, 
kot ga daje kruh.    
 
Gospod, naj nas zmeljejo tisti ob nas, ki trpijo; naj nas oblikuje posredovanje in delo za 
pravičnost; naj nas prežari hrepeneče sočutje živeti v globoki solidarnosti, ki je nič ne 
pogojuje in ki nič ne zahteva, ki preprosto prisluhne klicem pomoči potrebnih in se daje, kot 
se daje kruh.  
  
Gospod, naj nas prežari ogenj Duha, da bomo vedno pripravljeni dati svoje življenje kot kruh, 
ki je “blagoslovljen, razlomljen in razdeljen za življenje sveta”.   
 
Sklepna pesem: pesem, ki govori o pravičnosti, solidarnosti ali Božjem kraljestvu. 
 
 

 




