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Beseda nameravati izhaja iz latinske besede 

intendere, ki pomeni stremeti za nečem, 

poseči po nečem. Današnji evangelij prikaže 

čudežno moč namena, ki je napolnjen z vero. 

Tako Jair kot krvaveča žena sta enega duha v 

svojem iskanju ozdravitve. Lahko jima 

zavidamo njuno vero in čistost namena. V čem 

sta drugačna od ostale množice, ki je tega dne 

sledila Jezusu? Kaj nas učita? 

Evangelij pravi, da je Jair iskreno prosil Jezusa. 

Iskrenost je bistvena pri vsakem namenu. Vera 

je druga pomembna lastnost namena. 

Natančno prisluhnimo krvaveči ženi, ki pravi: 

»Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom 

rešena.« A potebujeta več kot iskrenost in vero 

– potrebna je njuna osredotočenost in trden 

sklep – to ju je ločilo od ostalih.  

V definiciji namena Katoliška enciklopedija 

poudarja pomen trenutnega življenja, ko 

razlikuje  med štirimi različnimi nivoji namena: 

resnični, navidezni, običajni in razlagalni. V 

treh od teh štirih nivojev manjka vidik volje. Z 

navideznim namenom sicer sledimo cilju, ki se 

zdi na dosegu roke, vendar sredi te poti 

postanemo raztreseni zaradi drugih stvari. 

Običajni namen nas pripravi k delovanju, a to 

sčasoma izgubi moč, barvo in silo. Razlagalni 

namen nam govori to, kar vemo, da bi morali 

storiti, a vseeno tega ne storimo.  

Resnični namen, ki je prikazan v evangeliju, pa 

vključuje celotno osebo, ki je osredotočena na 

bližnji cilj. Ko je ženska segla proti Jezusovemu 

plašču, je to storila z vsem svojim srcem in 

dušo. Stremela je za ciljem in posegla po njem, 

tako kot pomen besede intendere opisuje 

slovar. Jair je moledoval, zavzeto prosil. Čeprav 

je Jezusa obkrožala množica, je prepoznal 

dotik namena, ki je bil poln vere.  

Kje na hierarhični lestvici namenov je tvoj 

namen? Ali imaš iskrenost in vero, pa te nekaj 

zmoti sredi poti? Ko prosiš za ozdravljenje, ali 

se ves iztegneš, popolnoma nagnjen k cilju, ali 

se ti običajni nameni izgubijo v srcu? Je tvoj 

glas, ko moliš, edinstven? 

Današnji evangelij nas uči, da z Bogom ni nič 

nemogočega. Mrtvo Jairovo hčer je obudil k 

življenju. Knjiga modrosti in psalm, ki ga 

beremo, poudarjata Božjo premoč nad smrtjo. 

Bog hoče, da je naše življenje polno in bogato. 

Naša raztresenost pri molitvi, naše 

pomanjkanje iskrenosti ali osredotočenosti je 

majhna smrt v primerjavi s smrtjo Jairove 

hčere. Če je Bog obudil njo, ali ne more oživeti 

naše molitve in v naše življenje vrniti milosti in 

ozdravljenja? 

Kako naj se pripravim na takšno preobrazbo? 

Prepoznati moram kraje, kjer se srečujem z 

Jezusom, a sem preveč raztresen, da bi se 

povezal z njim. Ko prepoznam svoje slabosti, 

moram skleniti, da se bom poboljšal. Zaželi si 

iskrenost, vero in osredotočenost in pusti, da 

Bog opravi ostalo. Jair in krvaveča žena nista 

bila posebna človeka, ampak navadna 

zemljana, ki sta imela pogum, da sta hodila 

skozi svojo raztresenost, dvome in strah. Želja, 

da bi delal dobro in bil boljši, je dovolj. Moč 

namena nas spreminja. Samo stremeti 

moramo z resničnim namenom in poseči po 

ozdravljenju, ki nam ga Jezus hoče dati.  
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