13. Kdo so ubogi?

Mati Jožica in h?erka Eva sta sedeli na klopi ob pe?i. Eva je bila zamišljena. Zvedavo je pogledala mamico in jo vprašala:
»Mami, kdo so ubogi?«
»Ubogih imamo ve? vrst. Najprej so ubogi tisti, ki nimajo kaj jesti. Nekateri umirajo, ker je njihovo deželo prizadela kaka nesre?a. Lahko suša,
povodenj ali potres, ki jim je vse uni?il.«
»Kje pa so ubogi?«
»Ubogi so vsepovsod. Tudi med nami so ubogi. Po drugih deželah sveta so ubogi, ki umirajo od lakote ali bolezni. Med nami so ubogi, ki trpijo,
ker jih nih?e ne mara. Takim ubogim je treba pomagati. Niso potrebni veliki darovi. Dovolj so male odpovedi. Ko pa se združi veliko malih
odpovedi, nastane veliko delo ljubezni.«
»Mami, ali bi tudi jaz lahko pomagala la?nim?«
»Da, lahko jim pomagaš. ?e si na primer zelo želiš bonbonov ali sladoled, se lahko temu odpoveš. Denar daš na stran in ga shraniš. ?e se to
zgodi ve?krat, se nabere nekaj evrov. S tem denarjem pa lahko v Afriki kupijo hrano za enega otroka že za ve? dni. Ali ne bi bilo lepo, ?e bi tudi
ti tako naredila?«
»Res, mami, lepo bi bilo. Kaj pa, ?e bi bila želja po sladoledu premo?na?«
»Takrat pa pomisli na ubogega otro?i?ka, ki umira, ker nima kaj jesti. Zamisli se, kako joka ves onemogel. Gotovo se ti bo zasmilil. Takrat reci:
'On bolj potrebuje hrane kakor jaz sladoled! Njemu bom pomagala!' Potem daš denar na stran in misliš na la?nega otro?i?a.«
»Rekla si, da imamo uboge tudi med nami. Kje jih najdeš?«
»Pri nas so ubogi bolj skriti. Ne ležijo na cesti in ne umirajo od lakote. Mnogi otroci nimajo premožnih staršev, nekateri imajo samo najnujnejše
za življenje. Mogo?e imaš tudi ti katerega sošolca ali sošolko, ki nima vsega, kar rabi za šolo. Takih ne smemo zasramovati ali poniževati. Nikoli
ne smeš nikogar postrani gledati, ?e je bolj revno oble?en. Mogo?e mu starši ne morejo kupiti vsega, kar imajo drugi. Ker je bolj skromno
oble?en, je na nek na?in že ponižan. Take je treba spoštovati. Veliko je tudi otrok, ki jih je zapustil eden od staršev. Otrok brez obeh staršev
težko živi. Potrebuje oba, da ga imata rada. Tak otrok je ubog, ker ne prejme dovolj ljubezni. Žejen je ljubezni.«
Eva je razumela. Na koncu pa ji je mama dejala:
»Vsaka sveta maša nas u?i ljubiti svojega bližnjega. Še posebej nas kli?e, da bi izkazovali ljubezen potrebnim, tako kot nam Jezus izkazuje
ljubezen.«
Doma?a naloga:
Skušaj se tudi ti spomniti na uboge. Odpovej se sladkarijam in prihranjen denar daruj za la?ne otroke.
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