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Jaká hrozná scéna se udála v Jairov? dom?! Jair byl ve dnech Ježíše jedním z p?edních muž? v synagoze. Když
zem?ela jeho dcera, lidé byli zmatení, pochybovaní, m?li strach a na?íkali.
V Markovi 5:38-40 ?teme: „Když p?išli do domu p?edstaveného synagogy, spat?il (Ježíš) velký rozruch, plá? a
kvílení. Vešel dovnit? a ?ekl jim: „Pro? ten rozruch a plá?? Dít? neum?elo, ale spí.“ Oni se mu posmívali.
Moji milí, dovolte mn? vám ?íci, pro? máte ve svých životech tolik rozruchu, truchlení a na?íkání. Je to proto, že
nev??íte, že Ježíš m?že vzk?ísit n?co, co je mrtvé. Nev??íte, že On ví, co d?lá. Nev??íte, že má životodárný plán.
Myslíte si, že On p?ichází pozd? a v?ci zašly p?íliš daleko? Nem?žete v??it tomu, že Ježíš stále pracuje –i když vy
jste to už vzdali?
Mám ve svém sv?domí také trochu stejné viny, kterou m?li tamti posm?va?i. Také na?íkáme k Bohu v našich
problémech a požadujeme, aby nám odpov?d?l d?íve než bude pozd?. Pakliže odpov?? ihned nep?ichází, stávají
se z nás truchlící lidé. T?eseme se p?ed mocí satana, jako by démoni získali vít?zství – jakoby Ježíš prohrál a
satan zvít?zil!
Toto se ?asto vyvíjí od špatného k horšímu a my nakonec ?ekneme: „Tak už je to vy?ízené, je p?íliš pozd?. Pán to
nevy?eší – a? z toho nebo jiného d?vodu Pán nevy?eší tuto situaci.“
Nesta?í Ho milovat, sloužit Mu a uctívat Jej jen do bodu beznad?je. Pro? mu ned?v??ovat tehdy, když všechna
nad?je pominula? Když to vypadá, jako bys nikdy nedostal zam?stnání? Nebo když se kupí mnoho jiných
nevy?ešených v?cí – když to z lidského hlediska vypadá, že není možné pokra?ovat?
Kdyby Ježíš p?išel do tvé sou?asné situace, co by našel? Jak bys na N?j reagoval? Stále bys truchlil? Bylo by tvé
srdce stále ve zmatku? Mám nad?ji, že bys mu ?ekl, „Hospodine, vypadá to beznad?jn?. Málem bych to vzdal, ale
ty jsi stejný dnes jako jsi byl i tehdy v dom? Jaira. Te? m?žeš p?enést život ze smrti do života a uzdravit každý
problém.“
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