
VELIKA OD-LOČITEV
Janez še vedno leži in se skriva v rži. Pred očmi se mu zvrtijo dogodki iz mladosti, na katere je že davno, davno pozabil. 

Ponovno se mu utrne preblisk, ki ga je dobil ob soočenju s svojim strogim očetom, ko se je hotel vpisati na klasično gimnazijo. 
Se še spomnite, kaj je takrat rekel očetu? Prav tako se spomni, da je pred osmimi leti, točno na ta dan, 28. maja, diplomiral iz 
medicine. Pa to, da je vedno sanjal o Kitajski … 

O, kako skrivnostno in obenem čudovito so se te neurejene misli kar naenkrat povezale.
Globoko v njem se nekaj prelomi. OD-LOČI se. Izjemna situacija terja izjemno odločitev. »Če se rešim, bom dal vse, kar mi 

bo ostalo, misijonom, potrebnim in revnim,« globoko v sebi sklene Janez. Na skrivnostni klic, ki je v njem neopazno tlel že vse 
od otroških let, izreče dokončni DA. Končno je zmogel opraviti »daritev srca«, edino daritev, ki je Bogu resnično všeč. Ta dar 
in žrtev je on sam; žrtev, ki bo obrodila v neizmernih 
sadovih. V njem se bodo uresničile Jezusove besede: 
»Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne 
pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, 
obrodi obilo sadu.« (Jn 12,24).

Kot orodje v Božjih rokah bo postal misijonar. A 
on ne bo navaden misijonar. On je nekaj posebnega. 
Postal bo misijonar-zdravnik in zdravnik-misijonar. 
Postal bo prvi slovenski laiški misijonar.

Janez se je daroval Bogu. S tem je naredil nekaj 
najlepšega, kar lahko človek stori. 
Tudi ti se venomer izročaj Bogu. To je največ, kar 
lahko daš Bogu. On te bo varoval in vedno vodil po 
pravi poti. Prižgi drugo svečko na adventnem venčku.

nedelja, 6. december
2. adventni teden

sv. Nikolaj – Miklavž

»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden,  
da bi mu odvezal jermen njegovih sandal.« Mr 1, 7

evangelij: Mr 1,1-8
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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