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KATEHEZA O POKLICANOSTI

»Povprečneži«
srednja šola
Prejšnjič smo si ogledali nekaj izumov in
njihovih izumiteljev, ki so z njimi zaznamovali
naš planet. Nanje smo gledali kot na »čudežne dečke«, kakršnih ne srečaš vsak dan.
Do sem vse lepo in prav. Pa vendar, ali niso
obstajali ljudje, preprosti in vsakdanji, ki so
prav tako spreminjali svet? Prav gotovo. Zato
zdaj poiščimo kakšnega od njih!
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Agneza Gonxha (1910–1997): prepričan
sem, da ti to ime ne pove ničesar. Kaj pa če
ti povem, da se pod tem imenom skriva Mati
Terezija iz Kalkute? To pa je povsem druga
pesem, kajne?
Torej: ženska, ki pri 18 letih zapusti svoj
rojstni kraj in po nekaj letih pristane v Kalkuti,
kjer pred njenimi nogami umirajo ljudje,
osamljeni in podhranjeni. In se naposled
odloči narediti nekaj za drugačen svet.
Po svojih zmožnostih začne zbirati in spremljati ljudi v njihovih poslednjih trenutkih
življenja. Išče kraje, kjer bodo ti ljudje lahko
umrli v dostojanstvu in ne zavrženi na ulici
kot raztrgane živali.
Vest o njenem delu se razširi in hitro pridobi
sledilke. Je ustanoviteljica reda »Misijonark
ljubezni«. Danes je več kot 4500 redovnic, ki
po njenem zgledu želijo »spreminjati svet«.

Raoul Follereau (1903–1977): francoski
novinar, ki se je odpovedal bleščeči karieri,
da bi se lahko posvetil gobavcem in boju
zoper revščino.
Po naključju je sredi Afrike odkril nekaj
gobavcev. Avto, v katerem je potoval, se
je pokvaril. Sredi tropskega deževnega
gozda je, pričakujoč pomoč, odkril gobavce.
Pozneje se ga je prijel vzdevek Apostol
gobavcev.
V svet je odjeknil njegov klic na pomoč:
»En dan vojne za mir.« S tem je svetovne
avtoritete zaprosil za znesek, ki se navadno
porabi v enem dnevu vojne, da bi z njim
premagali problem gobavosti. Vendar ni bil
uslišan. Prav tako ne, ko je voditelja ZDA in
Sovjetske Zveze zaprosil za dva bombnika,
torej za denar v vrednosti dveh bombnikov,
s katerim bi pomagal gobavcem. Sledil je
svojemu načrtu za življenje, ki ga je odkril.
Njegovo veselje je bilo: »Biti zmožen v
življenju storiti nekaj uporabnega.«

Kaj praviš na to? Boš stopil iz množice,
da bi sledil takšnemu zgledu? Prešnji
so bili zgledi genijev, tokratni pa zgledi
povprečnih ljudi, ki so želeli in se borili –
da bi spreminjali svet na bolje.
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