
»Nikoli ne smemo obupati!«

11. julija 2008 ob 17.45, le nekaj dni po vrnitvi z romanja 
v Lurd, je sestra Bernadette Moriau med molitvijo v kapeli 
začutila, kako njeno telo preplavlja nenavadna toplota. 
Kmalu zatem sta se njeni invalidni nogi zravnali in po 
dolgih letih je spet lahko samostojno shodila!

Deset let je skoraj dvesto zdravnikov in profesorjev 
preučevalo to neverjetno ozdravljenje, preden so dosegli 
skupno mnenje, da gre za »»nerazložljivo ozdravljenje v 
sedanjem stanju znanstvenih vednosti«. Druga komisija, 
ki ji je predsedoval škof Jacques Benoît-Gonnin, je nekaj 
mesecev pozneje prepoznala »čudežni značaj tega 
zdravljenja kot znamenja, ki ga je dal Bog na priprošnjo 
Lurške Matere Božje«. Tako je ozdravljenje Bernadette 
Moriau 11. februarja 2018 postalo 70. priznani čudežni 
dogodek v 160-letni zgodovini tega romarskega kraja.

V svojem pričevanju se sestra Bernadette iskreno sprašuje 
o skrivnostih tega čudeža: Zakaj je bila prav ona deležna te 
milosti? Njeni izpovedi sledijo zdravniška poročila ter 
pričevanja ljudi, ki so spremljali življenje te francoske 
redovnice. 
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PRVO POGLAVJE

OZDRAVLJENJE

Tri dni sem živela v kitovem trebuhu. Govorim o Jono-
vem kitu, Jona pa je svetopisemski prerok. Ne poznate 
Jona? Vrgli so ga z ladje, ker je bil moteč. … Sveto pi-
smo pripoveduje, da ga je morska pošast pogoltnila ce-
lega naenkrat, in tako je možak preživel tri dni, skrit v 
njenem trebuhu! Ta čas temine ga je rešil. Ta morska 
votlina ga nikakor ni strla, marveč je vsega prenovila.

Kajti samo Bog ve, kako se kaj poraja: to skrivnost 
si je pridržal. Iz nič ustvari polnost, iz kakšnega zla 
naredi kaj novega.

Zato je Jona prišel iz ribe kot nov človek. Sama 
osebno nisem Jona, marveč mala sestra redovnica, ki 
je bila težko prizadeta in invalidna kakor toliko dru-
gih. Vržena sem bila z barke življenja, odrinjena na 
stran. Vendar sem bila ozdravljena, in to čudežno. Iz 
neke vlažne votline v Lurdu sem prišla popolnoma 
prenovljena. Ne vprašajte me, zakaj.

Točneje rečeno, da, sama vam bom povedala, kajti 
vse vam moram povedati. Ne zato da bi vas prepričala: 
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sem frančiškanka, učenka svetega Frančiška Asiške-
ga, nikoli nisem bila in nikoli ne bom teologinja. Toda 
če pišem to knjigo, jo zato, da vam izpričam, kaj sem 
doživela. Bernardka, ki je videla Devico v Lurdu, je 
svojim nasprotnikom odvrnila: »Ni moja naloga, da 
vas privedem do verovanja, marveč da vam to povem.« 

Prav tako je pred tem romanjem, h kateremu vas va-
bim, zelo pomembno poudariti še to, da vam te pripo-
vedi ne podajam zaradi svoje slave, marveč Božje. In 
predvsem ker mi je to naročila Cerkev.

In ne nazadnje, potrudila se bom odgovoriti tudi ti-
stim, ki se sprašujejo »zakaj ona?«, redovnica, ki je 
vrhu vsega še stara, ko pa vendarle trpi toliko drugih: 
otrok, mladih, mamic, očkov … Preprosto vam lahko 
zaupam, da te skrivnosti ne poznam. V svoji molitvi 
nisem nikoli prosila za svoje ozdravljenje, vedno le za 
ozdravljenje drugih.

Zakaj pravzaprav Jona? Zakaj to domišljijsko ome-
njanje teh treh dni tišine in zakopanosti? Zato ker sem 
po vrnitvi iz Lurda res živela tri dni v bolečinah, temi-
ni, preden sem ozdravela. In zato ker je Jona podoba 
vstajenja Jezusa Kristusa, našega Odrešenika.

Torej ste razumeli. Pokazala bom svoje karte! Kri-
stjanka sem, katoličanka, redovnica, frančiškanka, ve-
rujem v Jezusa in Marijo. Brez njiju ne bi imelo pravega 
smisla nič od tega, kar vam bom povedala.

Tri dni črne noči torej. Bil je 8. julij 2008. Nisem 
mogla več. Bilo je zelo vroče. Po vrnitvi iz Lurda sem 
bila v svoji sobi v našem malem samostanu v kraju 
Bresles, nedaleč od večjega mesta Beauvais. Pri hče-
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rah svetega Frančiška Asiškega, ki je naš navdihova-
lec. Takšnega bivališča ne imenujemo samostan, am-
pak »sestrska skupnost«. Hiša je skromna, vendar 
vedno odprta in gostoljubna.

Pot domov me je do konca izčrpala. Dvanajst ur v 
tem »belem vlaku« – tako se imenuje, vendar bi si bolj 
zaslužil ime »vlak, ki si vzame čas«. Poln bolnikov se 
komaj premika po francoskih železnicah. Na postajah 
se pridno postavi na stranski tir, da spusti naprej dru-
ge vlake. In to tiste z ljudmi, ki so zdravi in se jim 
mudi. Mimo bolniškega vlaka zdrvijo z oglušujočim 
ropotom, ga pa pošteno stresejo, ne da bi ga sploh po-
gledali. Toda ta ubogi vlak se ne pritožuje. In tako je 
vedno, to je pač življenje.

Potovala sem v »sanitetnem vozu 12«, kot imenujejo 
vagone v tem vlaku. Anne, prostovoljka farmacevtka, je 
skrbela za naš ležiščni oddelek. Le stežka se mi je uspe-
lo povzpeti na ozko ležišče na vrhu, ki mi je bilo dode-
ljeno. Kakšna telovadba za človeka z opremo. … Na tem 
ležišču sem bila zagozdena v svojem ortopedskem ste-
zniku. Ta lažni prijatelj je postal moja druga koža, toga 
koža. Ta spremljevalec v nesreči, brez katerega ne bi 
mogla stati pokonci, me je varoval – nekoliko – pred 
stalnim tresenjem tračnic. Na srečo morfij blaži boleči-
no. Privoščila sem si nekoliko čezmerno dozo, da bi lah-
ko prenesla to potovanje. Brez tega drugega lažnega 
medicinskega prijatelja bi bilo potovanje resnično ne-
vzdržno. Človek, ki dvanajst ur leži stegnjen v tej premi-
kajoči se železniški savni, je izčrpan, čeprav nazadnje 
potrpežljivo sprejme svoje zlo kakor vedno. 
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Zlo? Katero zlo, pravzaprav? Takrat sem bila stara 
devetinšestdeset let. Z boleznijo sem se borila že dva-
inštirideset let. Začela se je pri sedemindvajsetih letih 
z ledveno-išiasnimi bolečinami. Končalo se je s sindro-
mom konjskega repa oziroma z večkorensko prizade-
tostjo ledvenih in križnih korenin. No, nočem vas dol-
gočasiti z medicinskim izrazoslovjem. O tem vam bom 
ponovno na dolgo spregovorila, konkretno pa se je to 
izrazilo tako rekoč z ohromelostjo. Leva noga se je 
spontano skoraj popolnoma obrnila. Hrbet, hrbtenica 
in medenica so bili zmečkani in od vratu do ledij jih je 
podpiral trd ortopedski steznik. Vendar to ni prepreči-
lo bolečin, po nogah so se vrstili električni udari in pe-
stile so jih kronične išiasne bolečine. Za blaženje pe-
kočine teh nevidnih trnov sem dobivala veliko dozo 
morfija. Nazadnje so mi pod kožo vsadili nevrostimu-
lator hrbtenjače, tako neznosna je bila živa ostrina bo-
lečine. Skratka, nisem bila v dobri koži.

V svoji sobi v Breslesu sem ponoči nepokretna podoži-
vljala to potovanje, kajti z mislimi sem bila še vedno v Lur-
du. V izčrpanem telesu in s potešeno dušo sem lahko poče-
la samo eno: molila, po Mariji sem se združila z Gospodom. 
O tem vam bom še pripovedovala. Molila sem za vse tiste 
bolnike, ki sem jih srečevala med tem škofijskim roma-
njem. Mnogi so težje prizadeti od mene. Jaz se še lahko 
premikam, vsaj malo. Brez morfija bi bila moja hrbtenica 
razbeljena od bolečine. Vendar zakaj bi se pritoževala? 
Moje mesto redovnice v svetu je zanje, za druge, ne zame. 
Življenje, ki mi ga je podaril Bog, sem posvetila Njemu in 
drugim. Če mi zdravje ne dopušča več, da bi jim pomagala 
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– po poklicu sem medicinska sestra –, lahko vsaj molim, in 
to ves čas, za njih, njihovo ozdravljenje, dobro počutje. Po-
sebej mislim na Corinne in Claire. Mlajši sta od mene, ima-
ta sklerozo osrednjega živčevja in širok nasmeh, vendar 
sta odslej obe priklenjeni na voziček. In mislim na toliko 
drugih. Toda, Bog, koliko trpljenja! Čemu to zlo? Čemu bo-
lezen? Gospod, sliši moje vpitje!

Vpijem neslišno. Tudi to je molitev, ne puntanje, 
moledovanje je. V tistem mesecu juliju 2008 so tako 
minuli trije dnevi in tri noči. Priti k sebi od potovanja, 
priti k sebi od romanja. Vendar nimam od česa priti k 
sebi, ker sem invalidka, in skladno z obeti se mi bo še 
poslabšalo. O tem ni nobenega dvoma niti ne možnega 
olajšanja. Križev pot je v celoti določen. To sem brez 
zadržkov sprejela in ne pričakujem čudeža. Gospod, 
zgodi se tvoja volja, ne moja.

Vendar je res, da sem se iz Lurda vrnila bolj mirna 
kakor kdaj koli prej. Nobene zamere ne čutim zaradi 
svojega stanja. Bogu sem darovala svoje življenje. Z 
njim dela in bo delal, kar hoče.

Petek je. Trije dnevi so že minuli. Oh, Jona! Kako ti 
je uspelo priti iz svoje ječe? Poznaš ključ? Kodo? 
Nora, absolutna vera? Upanje? Ali križ? Da, prepro-
sto križ, potem ko je, za teboj Jona, prišel Jezus odpret 
to veliko pot zadoščevanja. Do nadaljnjega »plaču-
jem« ceno potovanja v gotovini. Duša je v redu, toda v 
tem bolnem telesu je težko. … Na srečo je pri roki 
morfij, ki olajšuje.

Križ … Glej, prav sedaj je ura čaščenja. Slišim stopi-
nje sestre Marie-Alberine, ki je devetnajst let starejša 
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od mene. Toliko imava skupnega. Proti kapeli gre. Ura 
je pet popoldan. Tja je treba. Rada imam to srečanje iz 
oči v oči z Bogom. V naši katoliški veri menimo, da je 
Kristus resnično navzoč v tem, kar je videti kakor ko-
šček nekvašenega kruha. To je hostija, vendar hostija, 
ki jo je posvetil duhovnik, torej sveta hostija. Pred njo 
klečimo kakor pred Bogom, ki je resnično navzoč. To 
imenujemo čaščenje, »adoracija«.

V roki imam rožni venec, ki je še nov, z jagodami iz 
lesa. Ob romanju v Lurd leta 2008 mi ga je podarila se-
stra Marie-Albertine in je odtlej vedno z menoj. Rožni 
venec je za nas katoličane molitveno orodje in molitev. 
Materialno je to vrvica, ki povezuje v venec petkrat po 
deset jagod. Vrvica se zaključi s križem. Ob vsaki jagodi 
molimo »zdravamarijo« in na vsakih deset jagod en 
»očenaš«. Vsaka desetka se začne s premišljevanjem ne-
kega dogodka iz Kristusovega življenja. Morda je to vi-
deti kot ponavljanje, vendar zelo pomaga moliti. Pogo-
sto ga molim. Mamica me je naučila. Samo z njim je 
molila. Moj rožni venec me povezuje z Bogom.

Bog, ti si povsod navzoč, v slehernem človeku in še 
posebej v tej kapeli. Prihajam se ti zahvalit za to roma-
nje v Lurd in ti resnično reči hvala.

Minilo je že blizu triindvajset let, kar nisem šla v 
Lurd. Prvič sem bila stara enajst let. Nismo imeli de-
narja. Moj oče je bil pogosto bolan. Mama je pospra-
vljala po hišah. Čakali smo denar od petnajstdnevne 
plače, da smo poplačali dolgove pri trgovcu s prehrano 
in pri zelenjavarju. Meso je bilo redko. Duhovnik na 
župniji mi je za izpoved vere podaril potovanje skupaj 
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z očetom. Z našega departmaja Nord, Severa, smo se 
spustili na jug do votline blizu Pirenejev. V tistem času 
je bilo to na koncu sveta.

Drugič sem šla v Lurd tik pred vstopom v redovno 
življenje. Časopis La Vie catholique [Katoliško življe-
nje] je organiziral natečaj, nagrada pa je bila potova-
nje v Lurd. Zmagala sem. V pismu sem razložila, zakaj 
sem sanjala, da bi šla v Lurd, preden vstopim v redov-
niški stan. To potovanje me je zaznamovalo. Tam sem 
izvedela za smrt papeža Pija XII., kar se mi je močno 
vtisnilo v spomin. Tretjič sem se tja vrnila leta 1970 s 
svojo manjšo sestro tik pred njeno smrtjo. Še enkrat 
sem bila v Lurdu leta 1985 s svojo družino.

Tokrat me ni nagovorila moja predstojnica ali moj 
duhovni voditelj, naj grem spet v Lurd, marveč moj 
splošni zdravnik, doktor Christophe Fumery. Oh, brez 
njega se ne bi nič zgodilo. K njemu hodim vsakih osem-
indvajset dni po nove doze tega vražjega morfija. Ta 
laik, angažiran katoličan, predvsem pa zdravnik, že 
štirideset let pelje vsako leto v Lurd vlak bolnikov iz 
škofije Beauvais. 

On mi je namignil, naj grem v Lurd.
– Ali ne boste šla na romanje v Lurd z bolniki iz 

škofije?
– Doktor, pa saj že lep čas ne verjamem več v čude-

že zase!
To je bilo močnejše od mene, vendar je to tudi moj 

značaj. Pogosto odgovorim prehitro, odrezavo! Ko sem 
odšla od njega, me je bilo sram, da sem izustila takšno 
oslarijo. Jaz, redovnica skoraj že petdeset let, z vero, tr-




