13. nedeľa v Cezročnom období B
UZDRAVENIE JAIROVEJ DCÉRY
Podľa Mk 5, 21 – 43
Keď sa Pán Ježiš preplavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho
veľký zástup. Prišiel k nemu muž menom Jairus. Keď ho uvidel, padol mu
k nohám a veľmi ho prosil: „Moja dcérka umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby bola
uzdravená a žila.“ Pán Ježiš s ním odišiel. Šiel za ním veľký zástup a tlačil sa na
neho.
Bola tam jedna žena, ktorá bola veľa rokov chorá, skúšala sa liečiť u mnoho
lekárov a zaplatila za to celý svoj majetok, ale nič jej nepomohlo, skôr jej bolo
čím ďalej horšie. Keď počula o Ježišovi, šla v zástupe ľudí a zozadu sa dotkla jeho
šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem hoci len jeho šiat, ozdraviem.“ A hneď sa
uzdravila a pocítila, že je zdravá. Pán Ježiš poznal, že z neho vyšla zázračná moc.
Obrátil sa preto k žene
a povedal jej: „Tvoja viera ťa
zachránila. Choď v pokoji a buď
zdravá!“
Keď Pán Ježiš hovoril,
prišli k Jairovi ľudia z jeho
domu so správou: „Tvoja dcéra
umrela. Prečo ešte obťažuješ
Pána Ježiša?“ Ježiš počul, čo
hovoria, a povedal Jairovi:
„Neboj sa, len ver!“ Potom šiel
do izby, kde dieťa ležalo. Vzal
ju za ruku a povedal: „Dievča,
hovorím ti vstaň!“ Dievča
ihneď vstalo a chodilo –, malo
dvanásť rokov. Ľudia boli
z úžasu celí bez seba.
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Zamyslenie:
Koľko príbehov sme dnes počuli? (jeden alebo viac?) …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Bol Pán Ježiš lekár? Potreboval nejaké veci na liečenie – prístroje, lieky? ……………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Prečo prišiel Jairus (predstavený zo synagógy) za Pánom Ježišom? …………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Čo urobil Pán Ježiš? …………………………………………………………………………………………….
Boli tam sami? / Koľko tam bolo ľudí? ……………………… Kto bol medzi nimi? .......
……………………………………………………………………………………………………………………………
Čo sa stalo? Mal Pán Ježiš „liečivé“ šaty“? ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Čo sa medzitým dozvedel Jairus? ………………………………………………………………………..
Čo sa stalo v Jairovom dome? …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Čo majú obidva príbehy spoločné? ……………………………………………………………………..
Môže nás viera v Pána Ježiša uzdraviť aj dnes? ……………………………………………………
Záver:
Pán Ježiš nás môže uzdravovať, robiť zázraky, ale najdôležitejšie je, že my
musíme veriť, že to všetko môže pre nás urobiť.

1. Úloha pre teba: V dobe, keď žil v Izraeli Pán Ježiš, žili ľudia úplne inak ako
dnes. Maliar na obrázok prikreslil desať vecí, ktoré dnes poznáme, ale vtedy
ich ľudia určite nemali. Nájdeš ich?

2. Úloha pre teba: Cestou k Jairovej dcére sa davom k Pánovi Ježišovi predrala
chorá žena, dotkla sa ho a bola uzdravená. Pomôž jej nájsť cestu k Pánovi
Ježišovi.

Meno a priezvisko: ……………………………….…......................... Vek: .........
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