In on jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.« Mt 21, 27
evangelij: Mt 21,23-27

ponedeljek, 14. december
3. adventni teden
sv. Janez od Križa

TAJVAN

Janez pride na Tajvan. Misli si: »Pa sem spet prišel med Kitajce – že mora biti takšna Božja volja.«

Tajvan je otok, ki je malo večji od Slovenije, nahaja pa se blizu Kitajske. A zaradi svoje odročnosti
ga komunistična revolucija ni dosegla. Po portugalsko se mu reče tudi Formosa, kar pomeni »lepi
otok«. Takrat je bil ta otok zelo nerazvit, revščino ljudi pa je še dodatno povečalo ogromno
število Kitajcev, nasprotnikov revolucije, ki so podobno kot Janez morali zbežati iz Kitajske.
Janez bo seveda ponovno imel polne roke dela. A tega se zelo veseli. Vedno je namreč
srečen, ko lahko pomaga in dela ljudem dobro. To je edini smisel njegovega življenja. Na
Tajvan, kakor pred tem v Čaotung na Kitajskem, namreč ni prišel kot turist. Ni si prišel
ogledovat znamenitosti in ostalih lepot dežele. Prišel je kot misijonar, kot nekdo, ki je
poklican, da izpolni svoje poslanstvo. In Janez dobro ve, kaj je njegovo poslanstvo. To je
skrb za zdravje ljudi, predvsem tistih, ki si dragega zdravljenja ne morejo privoščiti.
Janez zaviha rokave in gre na delo. Na tem otoku bo neumorno, noč in dan, brez
enega samega dneva dopusta, operiral celih 38 let. Tudi matere ne bo nikoli več
obiskal. A v duhu sta močno povezana, saj mati zanj goreče moli. Obenem pa v
majhnem lončku z neizmerno hvaležnostjo goji in zaliva rž, ki je tako čudežno
rešila njenega Janeza.
Janezovo tako zelo plodovito poslanstvo se v bistvu šele dobro začenja.
Pomagaj kakšnemu sošolcu pri nalogi. Veste otroci – to, da lahko komu
pomagate, je zelo zelo velik dar. Bodite Bogu hvaležni in se mu zahvalite,
da ste lahko komu pomagali. Jezus je rekel: »Kar koli ste storili enemu od
teh najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40).
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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