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13. neděle v mezidobí

Cestou k Jairově dceři se davem k Pánu Ježíši prodrala nemocná žena, dotkla se ho
a byla uzdravena. Pomoz této ženě najít k Pánu Ježíši cestu.

Pán Ježíš připlul lodí ke břehu a shromáždil se kolem něho velký zástup. Přišel k němu
muž jménem Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška
umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Pán Ježíš s ním odešel. Velký
zástup šel za ním a tlačil se na něj.
Byla tam jedna žena, která byla mnoho let nemocná, zkoušela se léčit u mnoha lékařů a
zaplatila za to celý svůj majetek, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když
slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli
se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned se její nemoc vyléčila a
pocítila na těle, že je zdravá. Pán Ježíš poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil
se proto k ženě a řekl jí: „Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdravá!“
Když Pán Ježíš mluvil, přišli k Jairovi lidé z jeho domu se zprávou: „Tvá dcera umřela.
Proč ještě Pána Ježíše obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co říkali, a řekl Jairovi: „Neboj se,
jen věř!“ Potom šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Děvče, říkám
ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez
sebe.
V obou příbězích Pán Ježíš někoho uzdravil – ženu a dvanáctiletou dívku. Nepotřeboval
k tomu žádné léky a přístroje. Uzdravuje nás svou mocí, ale velice důležitá je ještě
jedna věc – naše víra, že to pro nás Pán Ježíš může udělat. Když mu budeme hluboce
důvěřovat, pak se nebudeme trápit, ale budeme plni jeho radosti a klidu.
Co je nutné, aby nás Pán Ježíš mohl
uzdravit? Dozvíš se to, když seřadíš
písmena od největšího k nejmenšímu.

D

V Ě

A

R

Ů

(správná odpověď z minulého čísla – Jan)
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