Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!
Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao
je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši
ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru! Dođi,
stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao
silan svijet i pritiskao ga.
Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu
dalje mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: »Ne boj se!
Samo vjeruj!« I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana,
brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i
naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego
spava.« A oni mu se podsmjehivahu.
No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe
onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači:
»Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše
joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro
poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti. Mk 5, 21-43

ISUSOV DOTICAJ

“Gospodine, dođi, stavi na nju ruke
da ozdravi i ostane na životu!” Tako te
je molio zabrinuti i tužni otac za svoju
kćerkicu. Čim si čuo tu molbu, odmah
si pošao k njemu. Uvijek si tako dobar,
Gospodine, u svojoj želji da svim
ljudima pomogneš.
“Dotaknem li se samo njegovih haljina,
bit ću spašena”, pomislila je žena koja se
našla u mnoštvu. Prišla je k tebi i odmah
bila oslobođena od svoga zla. Dvije su
to teške situacije u ljudskom životu. A
ti si, Isuse, uvijek jednako spreman biti
za druge, spasiti čovjeka. Ističeš kako
je potrebna vjera. Ženi si rekao: “Kćeri,
vjera te tvoja spasila!” A Jaira ohrabruješ
nakon teške vijesti da mu je kćerka
upravo umrla: “Ne boj se! Samo vjeruj!”
Gospodine, stavi ruke i na mene. Tvoje
su ruke blage i dobre. Svojim si rukama

činio dobro. Mnogo je toga,
Gospodine, i na meni što je
bolesno, gotovo umire. Mnoga
razočaranja mogu prouzročiti
teška krvarenja. Katkad mi se čini
da su neka prijateljstva gotovo
umrla, budući da nemam snage
oduprijeti se nekim utjecajima
zla. Osjećam da to nije dobro.
Gospodine, izbavi me iz takve
situacije. Oživi moje povjerenje
prema ljudima, oživi moju
ljubav prema bližnjemu.
Gospodine, često osjećam kako
je moj vjerski život slab. Osjećam da
moj odnos prema tebi nema žara, nema
živosti. Pomozi mi. To te molim radi vjere
Crkve, budući da sam ranjen upravo u
korijenima svog odnosa prema tebi.
Izdigni me iz tog stanja i daj da moje
povjerenje u tebe izraste kao stablo iz
gorušičina zrna.
Gospodine, katkad mi se činiš jako
daleko. Teško je do tebe doći. Ima drugih
koji su oko tebe i koji imaju veće pravo
na tebe. Htio bih se probiti kroz sve
prepreke koje mi stoje na putu, a kojih
ima mnogo. Moraš mi pomoći, Isuse.
Znam da ću ozdraviti ako se dotaknem
tvojih haljina, ali ako to meni ne uspije,
pruži ti svoju ruku i dotakni me se u
mojoj nemoći.
fra Zvjezdan

SVETA MARIJA GORETTI
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