
USMILJEN IN DOBROTLJIV
V včerajšnji zgodbi smo videli, kako je bil Janez trmast. Ta lastnost ga bo, kot bomo videli v nadaljevanju, spremljala vse 

življenje in mu povzročila marsikakšno težavo. 

A v času študija se je ob neki priložnosti pokazala še druga njegova lastnost, ki ga je prav tako spremljala vse življenje. 
Zaradi te čudovite lastnosti pa so se vse njegove značajske pomanjkljivosti razblinile v prazen nič. Janez je 
namreč imel neskončno usmiljeno srce. In zaradi ljubezni, ki jo je nosil v sebi, so ga ljudje imeli resnično radi in 

mu marsikaj odpustili.

Nekega večera se Janez sprehaja po Rakovniku, na obrobju 
Ljubljane. Ker se že mrači, se odloči, da se v mesto vrne s tramvajem. 
Vse njegovo premoženje pa sta zgolj dva dinarja, ki ju ima v žepu. A 
približa se mu berač in ga prosi za denar, ker da je lačen. Janeza je 
sram povedati, da je tudi sam revež. Zato mu da vse, kar ima. Reče 
mu še, da si z dvema dinarjema žal ne bo mogel dosti pomagati, a 
berač mu odvrne, da veliko …

V mesto se tako odpravi peš. V Ljubljani, kjer je že tema, sreča 
neko znanko, ki mu po kratkem pogovoru v roke da šop papirjev. 
Pozneje pod ulično svetilko ugotovi, da je dobil sto dinarjev.

Janez se tako ob študiju medicine nauči pomembne življenjske 
modrosti: Imaš samo to, kar daš. Želiš biti srečen? Osrečuj druge!

Janez je dal beraču vse, kar je imel, a je v zameno še dosti več 
dobil. Tudi ti daruj v hranilnik kakšen dar za lačne otroke.

sreda, 2. december
1. adventni teden

Množica se je čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo,  
pohabljeni postajajo zdravi. Mt 15, 31

evangelij: Mt 15,29-37
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8

mailto:missio@rkc.si
http://www.missio.si/

