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„Tu p?išel jeden p?edstavený synagogy … a sotva (Ježíše) spat?il, padl mu k nohám a úp?nliv? prosil: ‚Má dcerka
umírá. Poj?, vlož na ni ruce, aby byla zachrán?na a žila!‘“ (Marek 5,22)
Když Jairus b?žel za Ježíšem, projevil skute?nou víru: „Pane, všechno, co moje dcera pot?ebuje, jsi ty. Ty máš
všechnu moc a m?žeš ji zachránit p?ed smrtí!“ Jairus tak p?edstavuje v?tšinu k?es?an?. Víme, že Kristus je naše
jediná nad?je a i my v dobách našich krizí b?žíme za ním, padneme k jeho nohám a hledáme jeho milost a pomoc.
A Ježíš na Jairovu víru zareagoval — „Ježíš odešel s ním.“ (Marek 5,24)
I když Jairovo srdce bylo napln?no velkou nad?jí, mohl mít také obavy: „Co když p?ijdeme p?íliš pozd?? Je
nádherné mít Ježíše po svém boku, ale pot?ebujeme ?as. Pot?ebujeme Ježíše a ?as!“ S nejv?tší
pravd?podobností si lidé, kte?í to vše vid?li, ?ekli: „Ježíš je skv?lý léka?, ale a? rad?ji sp?chá — ona m?že zem?ít
každou minutu.“ A co se stalo? To malé d?v?e skute?n? zem?elo!
Pro? Ježíš dovolil, aby vypršel ?as? Protože cht?l, aby jeho následovníci uv??ili, že má moc vzk?ísit — aby m?li víru
i v ?ase beznad?je a dokonce i smrti! „P?išli lidé z domu p?edstaveného synagogy a ?ekli: ‚Tvá dcera zem?ela;
pro? ješt? obt?žuješ Mistra?‘“ (Mk 5,35) A Ježíš okamžit? ?ekl: „Neboj se, jen v??“ (Mk 5,36)
Ježíš to nikdy nevzdá, ani se smrtí! Šel p?ímo do hrozné situace, do zmatku, pochybnosti a strachu, a vyslovil slova
života: „D?v?e, pravím ti, vsta?!“ (Mk 5,41)
Je ve tvém život? nepokoj a zmatek? Zármutek? Sklí?enost? M?že to být proto, že nev??íš, že Ježíš m?že vzk?ísit
i to, co je mrtvé. V?? tomu, že Ježíš ví, co d?lá; má pro tebe plán, který znamená život, takže se nevzdávej. Ježíš
zp?sobí zázrak, pokud budeš d?v??ovat jeho Slovu.
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