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Uvod
Revščina opisuje resničnost ubogih in bogatih. So ljudje, ki jim manjkajo osnovne stvari za
življenje in so jim zanikane njihove pravice ter tisti, ki imajo vse, kar potrebujejo in še več,
vendar pa jim manjka modrosti ali zmožnosti, da bi z dobrinami tako ravnali, da bi bilo dobro
za vse. Prepad med bogatimi in ubogimi ustvarja revščino – lakoto po fizični in duhovni
izpolnjenosti v njihovem življenju.
Premostitev prepada med revnimi in bogatimi je izziv Svetega pisma. Bog je vedno znova
pošiljal preroke, da so protestirali proti tej nepravičnosti in oznanjali Božjo skrb za uboge.
Nova zaveza poglablja naše razumevanje tega, kaj pomeni biti ubog in jo bolj skrbi 'uboštvo
duha' kot materialna revščina (Opcija za revne, Donal Dorr, p. 7). Resnično izkoreninjenje revščine
kliče nas vse, naj se oklenemo 'uboštva v duhu'.
Klic k molitvi
Blažena mati Terezija Jezusova Gerhardinger, žena vere, ki je vedno iskala Božjo voljo, je
dajala prednost ubogim. Tudi me v globinah svoje biti odkrivamo željo in potrebo biti za
druge (Poslane ste, Beseda na pot). Bog daj, da bi našle ustvarjalne načine delitve naših skromnih
sredstev z našimi brati in sestrami, ki so v potrebah.
Izkušnje
Skoraj polovica sveta ali več kot 3 milijarde ljudi živi od manj kot 2 dolarja na dan. Bruto
domači proizvod (GDP) 48 najrevnejših dežel je manjši, kot je skupno bogastvo treh
najbogatejših ljudi.
Skoraj milijarda ljudi je vstopila v 21. stoletje, ne da bi znali brati knjigo ali se podpisati s
svojim imenom. Manj kot en odstotek tega, kar svet vsako leto porabi za orožje, je potrebno,
da bi do leta 2000 vsak otrok lahko hodil v šolo; in vendar se to ni zgodilo.
Ena milijarda otrok živi v revščini, to pomeni: vsak drugi otrok na svetu. 640 milijonov jih
živi brez primernega zavetišča; 400 milijonov nima dostopa do zdrave vode; 270 milijonov
nima dostopa do zdravstvenih storitev. V letu 2003 je umrlo 10,6 milijona otrok pred petim
letom starosti, to je okrog 30 tisoč otrok na dan (21st Century Poverty Facts and Stats – 21. stoletje,

Dejstva in statistika revščine).

Letos se ljudje Afriškega roga (ali Somalskega polotoka), posebej v Etiopiji, Keniji in
Somaliji, borijo z najbolj uničujočo sušo in lakoto v zadnjih 60 letih. Ocenjujejo, da strada
več kot 12 milijonov ljudi. Odgovor globalne skupnosti je bil vse prej kot zadosten.

Premišljevanje
Jezus je rekel svojim učencem naj nahranijo množico: »Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!«
Rekli so mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.« Dejal jim je: »Prinesite mi jih
sem!« (Mt 14, 16-18).
»Nam, ki smo slabotni in v težavah, Jezus pomaga s svojo mogočno milostjo; tolaži nas in
nam zagotavlja, da bomo prejeli vse, kar potrebujemo, če ga bomo le prosili« (M. Terezija
Jezusova Gerhardinger, # 3006, Zaupanje in pogum, 17. januar ).

“Evharistija nas spodbuja, da damo svoje življenje za to, da bi med nami in med vsemi ljudmi
prišlo do globlje občestvenosti« (PS, K 34).
Izziv za naš današnji svet ni samo telesna lakota, ampak tudi lakota po duhovnih dobrinah.
'Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi…' (Rim 8, 22-27). »Krepost
solidarnosti udejanja tudi delitev duhovnih dobrin vere, ki so še pomembnejše kakor gmotne
dobrine« (Katekizem katoliške Cerkve, Kompendij 414).
Dejanje
V svojem vsakdanjem življenju se srečujemo z enakimi izzivi kot učenci. Jezus pozna tako
naše omejenosti kot naše zmožnosti. Kako moremo odgovoriti s svojimi majhnimi sredstvi,
da bi izkoreninili današnjo revščino?
•

Premislimo predloge naših sester iz skupnosti v Nairobi-ju v Keniji:
- V polnosti izkoristiti človeške vire, darove, ki jih vsakdo prinaša.
- Biti dobri oskrbniki vsega.
- Deliti dobrine z drugimi in delati za njihovo ponovno uporabo.
- Biti odprti za spreminjanje zadržanj in zaznavanja.
- Druge vzgajati o njihovih pravicah in jih usposabljati, da bodo samostojni.
- Spremeniti svoj način življenja in si prizadevati za izbire v korist življenja.
Kaj še lahko dodamo temu seznamu, kar bo pomagalo izkoreniniti revščino?

•

Premišljujte o naslednjih vprašanjih in preudarite, kako odgovoriti?
-

Ali lahko sanjate o drugačnem svetu?
Kaj je danes globlji pomen solidarnosti, ki more postaviti na noge človeško
dostojanstvo?
Kakšne vrste prerok ste in: ali boste v težkih časih povzdignili svoj glas?

Sklepna molitev
Gospod, odpri nam srce in duha, da bomo videli svoje brate in sestre
v njihovem boju za mir in pravičnost, posebej še, kadar so pravičnosti oropani.
Gospod, naj s svojimi rokami pomagamo tistim, ki so na obrobju naše družbe.
Gospod, naj nikoli ne zapremo svojih ušes, ko prideš do nas ob najmanj pričakovanem času.
Gospod, naj nas okušanje tvoje dobrote usposobi, da bomo za druge in z njimi v času
trpljenja. Naj najdemo mir v vsem, k čemur nas kličeš zaradi našega poslanstva. Amen.
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