
Teta Pavla je hudo zbolela in zdravje bolnikov
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V ulici, kjer živi Lea, se je dopoldne zaslišala sirena. Kmalu zatem je k
sosedovi hiši pripeljal rešilni avto s prižganimi modrimi lučkami, ki so
utripale. Babica je Leo že naučila, naj kadar vidi rešilni avto z modrimi
lučkami, vedno zmoli molitev sveti angel k angelu varuhu tistega
človeka, ki je v nevarnosti. Lea je to nemudoma storila, nato pa pogledala
skozi okno in videla, kako so na posebni postelji nekoga odnesli v rešilni
avto in nato z avtom odpeljali. 
 
Kmalu zatem je pri njihovih vratih pozvonilo. Bil je stric Tone, ki je
babici, ki je pazila Leo, prišel povedat, da je rešilec odpeljal teto Pavlo, ki
je njegova žena. Teta Pavla ima astmo kot Leina sestrica Ema in rešilec jo
večkrat odpelje v bolnišnico. Stric Tone je ves zaskrbljen babici razlagal,
da je zdravnik dejal, da je resno. Ker sedaj nima več vozniškega izpita, je
prišel babico prosit, če bi ga ona lahko peljala na obisk k teti Pavli, če jo
bodo obdržali v bolnišnici.
 
"Seveda, te bom peljala, Tone, za kaj pa smo sosedje", ga je takoj pomirila
babica. Skuhala mu je kavo in se z njim pogovorila o tem, kaj se je
zgodilo. Stric Tone je bil že malo bolj miren, ko ga je zdravnik, ki je
odpeljal teto Pavlo z rešilcem, poklical na telefon in mu povedal, da je
teta že nekoliko bolje.  "Vidiš, Tone, saj se bo uredilo. Kot bi mignil, bo
Pavla spet doma," mu je rekla babica. "Upam," je odgovoril stric Tone. "Ne
vem, kaj bi brez nje. Preveč bi jo pogrešal," resno odvrne stric Tone.
 
"Ne skrbi, stric Tone", mu reče še Lea. "Nebeška mamica Marija rada
pomaga, če jo prosimo za pomoč." In doda: "Z babico jo bova prosili, da
bo teta Pavla kmalu zdrava, kajne babica?" "Seveda. In Marija bo
pomagala, saj jo imenujemo tudi Zdravje bolnikov," Lei odgovori babica.
"Hvala, res hvala obema za pogovor in molitev za Pavlo", reče stric Tone.
"To mi res veliko pomeni, da s Pavlo lahko vedno računava na vas", še
doda, preden se poslovi. "Ko boš lahko šel na obisk, pa samo povej," še
doda babica. "Bom, bom, hvala!", odgovori stric Tone in odide po
stopnicah.
 



Jezus je ozdravil veliko bolnikov - slepega moža, hromega, gobavca … To
so bili čudeži in so presenetili vse tiste, ki so jih videli. Takrat so spoznali,
da je Jezus tudi Zdravnik. Zdravnik duše in telesa. Še danes dela za nas
velike reči in nas ozdravlja na različne načine. Če zboliš ti ali kdo od
tvojih bližnjih, ni lahko. Se spomniš, kako je bilo, ko si bil nazadnje
bolan? Verjetno se ti je že kdaj zgodilo, da si obležal v postelji in si se za
nekaj časa moral odpovedati igranju s prijatelji na igrišču ... Najbrž si
takrat pomislil, kako bi bilo lepo, če bi bil zdrav in bi lahko veselo skakal
naokoli. 
 
Danes pojdi ven na svež zrak in na tla nariši ristanc (v prilogi). Si se že
kdaj igral to igro? Če še nisi slišal za to igro, vprašaj svoje starše, oni jo
gotovo poznajo. Sodeluje naj cela družina ali pa povabi k igri še
prijatelje. Danes se zahvali Bogu za svoje zdravje, za svoje telo, energijo
in moč, da se lahko igraš in veseliš. Če je kdo v družini bolan, mu z
drobno pozornostjo pokaži, da si ob njem. To mu lahko pokažeš s toplim
čajem in piškoti, klepetom ob postelji ali pa mu prebereš kakšen dober
vic. Gotovo mu boš s tem polepšal dan.
 

Dobri oče, danes se ti zahvaljujemo za moč in zdravje, 
ki ga prejemamo po Tvoji dobroti. 

Pomagaj nam, da se bomo tudi takrat, ko nam zdravje peša, 
znali obračati k Tebi in bomo zaupali v Tvojo pomoč. 

V tistih trenutkih nas opogumi s svojo bližino 
in položi svoje roke tja, kjer smo ranjeni. 

V molitvi Ti izročamo vse ljudi, ki se soočajo z boleznijo 
(če poznamo koga, ki je bolan, prosimo posebej zanj ________). 

Prosimo Te zanje, da bi kmalu ozdraveli.
Daj jim začutiti svojo ljubezen in usmiljenje. 

Tudi nas okrepi v sočutju do vseh bolnih in slabotnih, 
da jim bomo v oporo po svojih najboljšim močeh. 

Amen.
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Današnji izziv



Bog nas ozdravlja tam, kjer smo potrebni Njegovega zdravilnega dotika.
„Kajti poskrbim, da boš okreval in te ozdravim ran“ (Jer 30,17). Naj gre za
telesne, čustvene ali duhovne rane, k Njemu se lahko obrnemo po pomoč
vedno in v vsaki situaciji. V Svetem pismu so opisani nekateri dogodki,
ko je Jezus med množico ljudi zagledal človeka, ki je potreboval pomoč.
Stopil je k posameznikom in jih ozdravljal. Tako je pokazal svoje sočutje
do vseh, ki so trpeli. Nekateri so se ga le dotaknili in bili so v hipu
ozdravljeni. Prav tako Jezus skrbi tudi zame in zate. Sliši tvoje prošnje in
molitve. Zanj nisi le eden izmed mnogih, ampak si edinstven. 
 
V Markovem evangeliju je opisan dogodek, ko je slepi berač prišel do
Jezusa in ga prosil, naj se ga usmili. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti
storim?« (Mr 10, 51) Isto vprašanje danes postavlja tudi tebi. Kaj želiš, da
stori zate? Česa naj te ozdravi? Berač ga je prosil za ozdravitev slepote in
to se je zgodilo. Jezus mu je dejal: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je
spregledal in šel po poti za njim (Mr 10, 52). Beraču ni bilo več treba
sedeti ob poti, trpeti v bolezni in prositi za denar. 
 
Ko mi doživimo ozdravljenje, Božji dotik, ne moremo drugače, kot da
vstanemo in gremo za Njim. Jezus je svojim učencem naročil, naj v moči
Svetega duha ozdravljajo bolne in s tem nadaljujejo Njegovo poslanstvo.
Svojega bližnjega lahko ozdravljaš na različne načine - s prijazno besedo,
z besedo odpuščanja, s sočutjem, razumevanjem, s konkretno pomočjo in
skrbjo … Če je v naših medsebojnih odnosih kaj takšnega, kar nas
bremeni, izročimo to Gospodu. On celi tvoje rane. On te ljubi. Ti
odpušča. Ozdravlja te in ti podarja večno življenje.

SAMO ZA ODRASLE

Čas zame, za naju ...

Petindvajseti dan:  On ozdravlja ... 


