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Isus i ja

 Što mene liječi?

 Što je za mene 
istinski ljekovito?

 Moj najveći gubitak u životu?

 Kada i kako se zbio?

 Kako je mene Gospodin učio povjerenju?

 Koje moja glavna životna želja?



Isus i bolesnici (Mt 14,14)

 Nakon smrti Ivana Krstitelja (13)
 Isus se povlači, odlazi lađom

 Mnoštvo dolazi pješke

 Isus ganut, smililo mu se (σπλαγχνίζομαι)
– cjelovita osobna zauzetost

 Liječi (θεραπεύω) 
njihove bolesnike (14)
 “kojima je bilo slabo”

 Terapija =
posluživanje, skrb (14)



Isus i udovica iz Naina (Lk 7,12-17)

 Žena bez obiteljskoga oslonca (Lk 7,12)

 Majka prati dijete do groba (7,12)
 Plače, Isus vidi (Lk 7,13)

 Sažalilo mu se nad njom (13):

 A) Isusov dodir (14)
 B) Snaga Kristove riječi (15): 

 Mladić se uspravio

 progovorio (15)
 C) Sav narod prepoznaje Božje djelo (16s)

 Isusova Majka?



Jerihonski slijepci (Mt 20,29-34)
 Gospodine, smiluj nam se! 

– kyrie eleison (2x 30.31)

 Gospodin – Sin Davidov 
(usp. 2 Sam 7)

 Mnoštvo slijedi Isusa (29)
 Priječe pristup Isusu: 

Prijete, ušutkavaju (31)

 Slijepci “sjede u čekaonici”

 Osjetljiv sluh (29)

 Vikanje – znak krize u Bibliji (od Post 4,10)

 Znaju što hoće (33 – usp. Lk 24,31)



Kristova metoda

 Prolazi na putu 
u Jeruzalem (30)

 Zaustavlja se, poziva, 
ulazi u dijalog (32)

 Traži volju molitelja (32)

 Sućut, unutarnja dirnutost, smilovanje (34)

 Odgovor na vapaj 

 Dodiruje njihov vid (34)

 Plod: slijede Isusa (34)
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