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slovenščina

Prosila je Jezusa, naj izžene demona iz
njene hčere.
(Mk 7,26)
______________________________________
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Dragi prijatelji go4peace,
bila je mlada mati. Živela je v bogatem pristaniškem mestu Tir, to je današnji Libanon.
Po grški mitologiji je bilo to mesto zibelka Evrope. Predniki te ženske so prihajali iz Grčije.
Nikoli poprej še ni prišla v stik s hebrejsko vero. Njeni sosedje so jo prepoznali kot poganko in
večkrat so jo označili za psico. Tudi njeno družinsko življenje je bilo težko. Imela je hčer, ki se je
težko spoprijemala z življenjem. Umaknila se je od ljudi in skoraj ni imela kontakta z njimi. Bila
je izobčena in o njej so menili, da je "nečista" in "obsedena". Večino svojega časa je preživela
leže na svoji postelji.
Mlada mati je preizkusila že več stvari. Slišala je za Jezusa. Ravno je prispel v Tir. Hodil
je 60 kilometrov od Galilejskega jezera do Tira. Nekaj dni je želel biti sam. Njegov prihod pa ni
ostal skrivnost. Zato je mlada mati šla do Jezusa in ga prosila, da ozdravi njeno hčer. Jezus jo je
preslišal. Zase je menil, da je bil poslan svojemu ljudstvu, ki so otroci božje hiše, ne pa tistim, ki
to niso. Rekel ji je: "Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom." Mlada mati pa je vztrajala.
Želela je pomagati svoji hčeri. Jezusu je pokazala svoje razumevanje: "Gospod, tudi psi pod mizo
jedo drobtinice, ki padajo od otrok." Jezus ni pričakoval tega odgovora. Vztrajanje mlade matere
ga je prepričalo, da premisli. Jezus se je odločil pomagati njeni hčeri: "Zaradi te besede pojdi,
demon je šel iz tvoje hčere."
Doma mu je bilo težko. Oče je zapustil družino. V svoji stiski je spoznal Jezusa. Bil je
član različnih cerkvenih skupščin, vendar ni bila nobena primerna. Potem je naletel na tečaj, ki je
ponujal sledenje Jezusovi poti. Do takrat je bil "versko neuglašen". Ne glede na vse se je vpisal na
tečaj. Pripeljal se je na prvo srečanje in toplo so ga sprejeli. Znova in znova je šel na srečanja.
Zelo počasi je odkril, kako blizu mu je Jezus. Potem pa je prišel trenutek, ko je Jezusu v zaupnosti
obljubil, da želi v POLNOSTI živeti za Njega. Tako se je začela življenjska dogodivščina! Dobro
je, da ni obupal nad svojo željo. Ostani na vezi!- Keep in touch!
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