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s Ježíšem
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STRUKTURA ODDÍLU

Výzva k 
uzdravení 

dcery

Uzdravení 
chronicky 
nemocné 

ženy

Vzkříšení 
mrtvé dcery

Přerušení příběhu Ironická tragédie



VÝZVA K UZDRAVENÍ DCERY

 Jairos - představený synagogy

 Významná pozice ve společnosti

 Byl hlavním v synagoze

 Jeho úkolem bylo dbát na správný průběh bohoslužeb

 Bohatý, vážený ale zoufalý

 Klaní se Ježíši



UZDRAVENÍ NEMOCNÉ ŽENY

 12 let chronicky nemocná

 Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vše za to utratila

 Bylo jí čím dál hůře

 Byla považována za nečistou

 Proč se Ježíše pouze nenápadně dotkla? 

 Měla velkou víru, že se stačí dotknout

 Měla pocit, že je tu někdo důležitější

 Pocit nečistoty

 Stud

 Společenské postavení – nemám na to 



UZDRAVENÍ NEMOCNÉ ŽENY

 Co zatím prožívá Jairos? 

 Někdo zdržuje

 Nervy

 Výčitky

 Hněv (?)

 Byl v klidu a cítil s tou ženou (?)



VZKŘÍŠENÍ JAIROVY DCERY

 Vyhnal všechny pryč

 Proč vzal sebou pouze Petra, Jakuba, Jana a rodiče? 

 aby se to nerozkřiklo

 Nechtěl velké publikum

 Chtěl je něco naučit

 Při jakých jiných příležitostech bere pouze tyto učedníky?

 Zahrada Getsemane

 Vzkříšení Jairovy dcery

 Na horu proměnění 



VZKŘÍŠENÍ JAJROVI DCERY

 Dělal jako by jen spala 

 „dítě neumřelo, ale spí“

 „talitha kum“ = „děvčátko (zlatíčko) vstávej“

 Ježíšova moc nad smrtí, jakoby to byl jen spánek



Dvě dcery a otec

MLADÁ DÍVKA STARŠÍ ŽENA JAIROS

Zoufalství/naděje Zoufalství/naděje

Klečí před Ježíšem (33) Klečí před Ježíšem (22)

Věří Věří

Žádá veřejně (33) Žádá tajně (23)

Stálo to víc než čekala Stálo to víc než čekal

Dcera Jajrova (23) Dcera Ježíše (34)

12 let života (42) 12 let utrpení (25)

Někomu na ní záleží Nikomu na ní nezáleží

Potřeba spasení (23) Potřeba spasení (28)



CO MUSELI POSTAVY DÁT NAVÍC?

JAJROS

 Trpělivost

 Větší víru

NEMOCNÁ ŽENA

 Konfrontace

 Musela říci celou pravdu



CO ZÍSKALY POSTAVY ZDRŽENÍM NAVÍC?

JAJROS

 Vzkříšená dcera (ne jen 

uzdravená)

 Větší radost

NEMOCNÁ ŽENA

 Radost z uzdravení

 Ježíši stálo za to se za mnou 

otočit

 Dal mi přednost před mladou 

dívkou 

 Jsem pro něj důležitá

 Pozornost druhých, které tam 

Ježíš získá



TRPĚLIVOST JE, KDYŽ…

 … 

 … 



JAKOU LEKCI NAUČIL JEŽÍŠ UČEDNÍKY?


