
Mk 5,  21 - 34 

(21) Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się 

wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem.  

(22) Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. 

Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:  

(23) Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła.  

(24) Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego 

napierał.  

(25) A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi.            

Wiele przecierpiała od różnych lekarzy  

(26) i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze 

gorzej.  

(27) Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła 

się Jego płaszcza.  

(28) Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.  

(29) Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona                       

z dolegliwości.  

(30) A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił 

się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? 

(31) Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a 

pytasz: Kto się Mnie dotknął.  

(32) On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła.  

(33) Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 

stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę.  

(34) On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź 

uzdrowiona ze swej dolegliwości! 

 

 

 

 



Kobieta cierpiąca na krwotok  -    (Mk  5, 21-34) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

Omawiana perykopa składa się z dwóch części.  

Pierwsza (Mk 5, 21-24) jest z narracyjnego punktu widzenia wprowadzeniem w sceną 

uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok, ale przede wszystkim jest pierwszą częścią 

opowiadania o wskrzeszeniu córki Jaira, które ma swą kontynuację w wersetach Mk 5, 35-

43.  

Jest to typowy dla Marka zabieg, polegający na umieszczeniu jednej narracji w drugiej. 

Tak więc opowiadanie o wskrzeszeniu córki Jaira jest przerwane opowiadaniem                             

o uzdrowieniu kobiety. 

Tekst zaczyna się od informacji dotyczącej miejsca wydarzenia. Po wyrzuceniu ducha 

nieczystego w krainie Gerazeńczyków (Mk 5, 1-20), czyli na wschodnim brzegu Jeziora 

Galilejskiego, Jezus przeprawił się z powrotem na zachodni brzeg, czyli do ziemi 

zamieszkanej w większości przez Żydów. W przeciwieństwie do poprzedniej perykopy nie 

wspomina się tu o uczniach. Natomiast jest mowa o obecności wielkiego tłumu, który 

zgromadził się wokół Jezusa.  

Przypomina to wcześniejsze opisy nagłego zebrania się tłumu (Mk 1, 32-33), gdy tylko 

mieszkańcy dowiedzieli się o Jego obecności (por Mk 2, 2) albo gdy Jezus sam przybywał 

w określone miejsce (Mk 3, 7-8). 

Tym razem obecność tłumu cisnącego się do Jezusa znacząco wpłynęła na przebieg 

dalszych wydarzeń, gdyż kobieta cierpiąca na krwotok wykorzystała ścisk wokół Niego, 

aby skrycie dotknąć się Jego szat (Mk 5, 27-28).  

W wersetach Mk 5, 25 i 26 dość dokładnie przedstawiona jest sytuacja chorej kobiety, 

która pojawiła się w tłumie. Najpierw jest powiedziane, że od dwunastu lat cierpiała ona na 

upływ krwi. Wzmianka o tak długim czasie jej dolegliwość tłumaczy desperację, z jaką 

dążyła do celu.  

Liczba „dwanaście” jest tu o tyle ważna, że powraca ona w odniesieniu do córki Jaira: 

wskrzeszona dziewczynka miała dwanaście lat (Mk 5, 42). Trzeba dodać, że w przypadku 

kobiety ów czas to nie tylko dwanaście lat fizycznego cierpienia, ale także czas, w którym 

pozostawała w stanie rytualnej nieczystości, opisanym przez Prawo Mojżeszowe w Kpł 15, 

25-27.  



Z kolei w wersecie Mk 5, 26 autor akcentuje, że bezskutecznie próbowała zaradzić 

długotrwałej chorobie. Pojawia się fraza: „Wiele wycierpiała od różnych lekarzy”, która 

w tym kontekście nie wyraża jakiegoś szczególnie negatywnego sądu o lekarzach, jeśli 

porównać go z o wiele bardziej surowymi opiniami starożytnych.  

Na przykład Pliniusz Starszy cytuje napis żałobny: „Zmarł z powodu wielu lekarzy”. 

Ewangelista akcentuje nie tylko winę lekarzy, ile poważny stan chorej, której nikt z ludzi 

nie jest w stanie pomóc. Podobne znaczenie mają słowa Tobiasza: „Poszedłem do lekarzy, 

aby się wyleczyć. Ale tym bardziej ozy moje wygasły z powodu bielma, im bardzie 

smarowano mi je maścią, aż w końcu całkiem oślepłem” (Tb 2, 10).  

Tak więc Marek podkreśla, że kobieta znalazła się w sytuacji bez wyjścia, stosowane 

leczenie okazało się bowiem bezskuteczne, a wydała na nie cały swój majątek. 

W kolejnych wersetach jest mowa o okolicznościach uzdrowienia kobiety przez Jezusa. 

Jest powiedziane, że przyszła do Niego, bo wcześniej „słyszała o Nim” (Mk 5, 27).  

Z tej frazy nie wynika jednoznacznie, czy przyszła do Jezusa, bo dowiedziała się o Jego 

cudotwórczej działalności w Galilei (Mk 1, 28.45), czy dlatego, że po prostu dotarła do niej 

wieść, iż akurat znalazł się w jej okolicy. Ta druga możliwość jest bardziej prawdopodobna, 

choć nie wyklucza ona pierwszej.  

Jeśli jednak przyjmujemy drugą interpretację, to musimy się zgodzić, że kobieta 

przypomina pod pewnymi względami niewidomego spod Jerycha (Mk 10, 47).                       

Oboje usłyszeli o Jezusie, gdy był już blisko. Był już blisko, a oni nie mogli Go zobaczyć. 

Cisnący się tłum przesłaniał Go kobiecie, zaś żebrakowi nie pozwalała zobaczyć ślepota. 

Udało się jej jednak odejść od tyłu i dotknąć płaszcza Jezusa. Ewangeliści często 

przedstawiają fizyczny kontakt Jezusa z adresatami Jego działalności, a najczęściej robi to 

Marek.  

Wzmianka o tej czynności pojawia się między innymi w opowiadaniach 

 oczyszczeniu trędowatego (Mk 1, 40-45), 

 wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 41), 

 uzdrowieniu głuchoniemego (Mk 7, 31-37) 

 i niewidomego pod Betsaidą (Mk 8, 22, 26).  

Jednak tyko w opowiadaniach o oczyszczeniu trędowatego i uzdrowieniu kobiety 

cierpiącej na krwotok wzmianki o dotyku mają ścisły związek z kwestią nieczystości 

rytualnej. 

„Dotknęła się Jego płaszcza” (Mk 5, 27). Prawo rozróżnia między dotknięciem 

bezpośrednio osoby nieczystej a kontaktem z jej ubraniem (Kpł 15, 7.11.21-22).  



Styczność z ubraniem pociąga za sobą mniejsze skutki niż dotknięcie ciała. Ze względu 

na sens wydarzenia ewangelista nie wprowadza jednak tego rozróżnienia, bo w jednym                

i drugim przypadku dochodzi do zaciągnięcia owej nieczystości. Tak czy inaczej                            

w przypadku świadomego działania kobieta byłaby winna. 

Ciekawe jest uznanie tego, co myślała kobieta, gdyż nie jest to zabieg częsty                        

w starożytnych narracjach. Pozwala on ujawnić motywację jej działania. Była przekonana, 

że nawet przez bardzo ograniczony kontakt z Jezusem zostanie uzdrowiona.  

Ten cel działania w Mk 5, 28 jest wyrażony pod względem teologicznym 

czasownikiem: „będę ocalona” (gr. sothesomai). Oznacza to, że jej celem było przede 

wszystkim uzdrowienie z konkretnej choroby fizycznej, upragnione uzdrowienie stanowi 

jednak tylko część „ocalenia”, bo oznacza jej ponowne i pełne włączenie do wspólnoty 

społeczno-religijnej. 

Gest chorej kobiety skutkował natychmiastowym uzdrowieniem. Pojawia się tutaj – tak 

charakterystyczny dla Marka – przysłówek „natychmiast” (gr. euthys).  

W tym przypadku cud dokonał się bez słowa, a ze względu na rodzaj schorzenia 

uzdrowienie nie mogło być dostrzeżone przez postronnych. O cudzie najpierw ewangelista 

informuje w słowach bardzo dosadnych, które literalnie należałoby przetłumaczyć: „zostało 

osuszone źródło jej krwi” (Mk 5, 29). 

 Dosadność opisu nie razi, jeśli przypomnimy sobie biblijne tło przepisów o czystości, 

które traktują podobne tematy bardzo drobiazgowo. Samo określenie „źródło jej krwi” 

pojawia się również w Prawie wśród przepisów odnoszących się do oczyszczenia matki po 

urodzeniu dziecka (Kpł 12, 7).  

Następne zdanie wersetu Mk 5, 29 przedstawia uzdrowienie z punktu widzenia kobiety. 

Od razu poczuła zmianę o charakterze fizycznym – dosłownie „w ciele” (Mk 5, 29).                         

To wyrażenie trzeba jednak rozumieć w sensie całego człowieka. Uzdrowienie obejmuje 

bowiem całą osobę, nie tylko chorą część ciała. 

W następnym wersecie ewangelista podkreśla również, że Jezus natychmiast 

zorientował się, co się stało. Zauważył to, czego nie mogli dostrzec inni. Gdy kobieta 

została cudownie uzdrowiona, On natychmiast zapytał o osobę, która się dotknęła Jego szat, 

i w przeciwieństwie od uczniów dokładnie rozróżnił celowe działanie od naporu tłumu.  

Reakcja Jezusa kontrastowała też z zachowaniem kobiety. Podczas gdy ona pragnęła 

ukryć to, co się stało, Jezus ujawnił przed wszystkimi to, co zrobiła, aby zostać uzdrowioną. 

Ewangelista podaje, że Jezus się odwrócił, bo doskonale wiedział, że kobieta, która Go 

dotknęła, jest „z tyłu” (Mk 5, 30; por Mk 5, 27). 



Podczas gdy uczniowie zwracali uwagę tylko na tłum wokoło, On chciał zobaczyć 

osobę, która „to uczyniła” (Mk 5, 32), czyli dotknęła Jego ubrania.  

Zastanawiające jest to, że mimo iż Jezus wiedział dokładnie, kim jest ta osoba, to nie 

wskazał jej ani nie zwrócił się bezpośrednio do niej. Związane jest to z celem, jaki 

przyświecał temu cudowi. Właśnie reakcja kobiety i jej wyznanie odsłoniły sens takiego 

zachowania Jezusa. Świadoma bowiem swej nieczystości kobieta nie mogła otwarcie 

przybliżyć się do Niego z powodu tłoczących się ludzi. 

 Natomiast publiczne wyznanie prawdy przez kobietę potwierdziło najważniejszy cel 

działalności Jezusa – oczyszczenie człowieka. Pomimo nieczystości rytualnej chorzy dzięki 

działalności Jezusa są oczyszczani i na nowo włącznie do wspólnoty, w której mogli już żyć 

bez lęku. Kobieta nie tylko odzyskała zdrowie fizyczne, ale na nowo stała się 

pełnoprawnym członkiem wspólnoty. Można powiedzieć, że wyznana prawda oczyściła 

ją i uwolniła na wszystkich płaszczyznach. 

Jezus zwrócił się do niej „córko” (Mk 5, 34), co świadczy o duchowej bliskości                      

i okazaniu szacunku kobiecie (Rt 2, 8). 

 Jezus i jej kazał iść w pokoju, ale nie polecił jej zadania ogłoszenia uzdrowienia. 

Ocaliła ją wiara, która w jej przypadku polegała na mocnym przekonaniu, że wystarczy 

dotknąć się ubrania Jezusa, aby odzyskać zdrowie. Wszystkim zgromadzonym deklaracja 

Jezusa uświadomiła, że rozpoczął się czas zapowiadany przez Jana Chrzciciela: 

oczyszczenia w Duchu Świętym. 

Kobieta cierpiąca na krwotok (Mk 5, 21-34) 

Kobieta cierpiąca na krwotok straciła cały majątek na lekarzy, a jej dusza ustała, 

cierpiąc głód i pragnienie. Ponieważ jednak straciła cały swój majątek i ponieważ jej dusza 

w niej ustawała, zawołała do Pana w swym utrapieniu. Dotknięcie frędzli u szaty Pana było 

krzykiem tej, która uwierzyła. W tym sensie jest ona obrazem Kościoła Bożego 

zgromadzonego z pogan (św. Hieronim, „Homilie o Księdze Psalmów” 33, 5) 

 

„Dotknęła się Jego płaszcza” (Mk 5, 27) 

Ta, która czuła się niegodna w ciele dotknęła Pana, zbliżyła się do Lekarza sercem. 

Ręką wiary dotknęła tylko szat, wiedząc, że może otrzymać nie tylko łaskę uzdrowienia, ale 

także przebaczenia grzechów, którą zrodziło nie tyle pragnienie, ile wymusiła wstydliwość. 

Wiedziała, że zysk, jakiego szukała ukradkiem. Nie spowodowałby wielkiej straty u Tego, 

od którego go wzięła […]. Wiara uleczyła w jednej chwili to, co sztuka medyczna ludzi nie 

potrafiła wyleczyć przez dwanaście lat (św. Piotr Chryzolog, „Kazanie 33”) 

 



 

„Upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę” (Mk 5, 33) 

Zobaczcie etapy, zauważcie rozwój sceny: jak długo kobieta miała upływ krwi, nie 

mogła podejść do Pana, gdy jednak została uzdrowiona natychmiast podeszła. Nawet upadła 

do stóp Pana, czuła się bowiem niegodna  patrzeć na Jego twarz.  

Samo uzdrowienie wystarczyło więc tylko do tego, aby upaść do stóp Pana. Później 

jednak „wyznała Mu całą prawdę”, a wiadomo, że Chrystus jest prawdą. Ponieważ więc 

została uzdrowiona przez Prawdę, wyznała też prawdę (św. Hieronim, „Homilie do 

Ewangelii Marka” 77 ) 

 

„Córko, twoja wiara cię ocaliła” (Mk 5, 34) 

Chwała Tobie, Synu ukrytej substancji, ponieważ w jej ukrytych ranach, które nosiła, 

Twoje uzdrowienie zostało ogłoszone. I przez kobietę, którą widzieli, ujrzeli bóstwo, 

którego nie można zobaczyć.  

W uzdrowieniu [dokonanym] przez Syna zostało ukazane bóstwo, a w uzdrowieniu 

okrytej ranami objawiła się jej wiara. Ona Go ogłosiła i razem  z Nim była ogłoszona – a 

więc prawda była ogłoszona razem z jej głosicielami. Jak ona stała się świadkiem Jego 

bóstwa, tak On był świadkiem jej wiary. Jak On widział ukrytą wiarę kobiety, tak dał jej 

widoczne uzdrowienie (św. Efrem, „Komentarz do Diatessaronu” 7, 1-2) 

 

1. Ciągle zdumiewa nas wiara kobiety cierpiącej na krwotok. "Żebym się choć Jego płaszcza 

dotknęła, a będę zdrowa" (Mk 5, 28). Jaka była jej wiara, że nie mógł oprzeć się jej sam 

Pan! To nie tylko desperacja wypływająca z cierpienia, ale głębokie zaufanie Bożej mocy. 

Mogą targać nami nieraz wielkie emocje i możemy głośno płakać przed Bogiem, bo pewne 

życiowe sytuacje autentycznie nas przygniatają. Ważna jest taka modlitwa lamentacji, ale 

jeszcze ważniejsze jest nasze zaufanie w to, że rzeczywiście Bóg ma moc odmienić nasz 

los, a nie jest tylko Kimś, komu możemy się wypłakać. 
 

2. W obliczu uzdrowionej kobiety widzimy mizerię naszej wiary. Jej wiara była tak mocna, że 

wystarczyło dotknięcie skrawka szaty Jezusa, aby dokonał się cud. Nam Pan dał siebie w o 

wiele większym wymiarze. Nie tylko słyszymy, że gdzieś obok jest, ale rzeczywiście jest 

pośród nas. Dał nam swego Ducha, przyjmujemy Jego przenajświętsze Ciało, a ciągle 

jesteśmy jak ów tłum, który napierał, a nic się nie działo. Obecność Jezusa, najbardziej 

pełna i realna, nie jest lekiem samym w sobie.  
 

Potrzeba naszego wyciągnięcia ręki i dotknięcia Go żywą wiarą. 



 Mk 5, 21 – 34 

 
28 – 1994 

 Piąty rozdział Ewangelii według św. Marka opisuje kolejno dwa cuda: 

wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok.  

Jezus był w drodze do umierającej dziewczynki, ale zatrzymał się, by uzdrowić cierpiącą 

na krwotok kobietę. Córeczka przełożonego synagogi miała dwanaście lat; tyle samo 

chorowała cierpiąca na krwotok kobieta. 

Św. Piotr Chryzolog, żyjący w V wieku biskup i doktor Kościoła, wygłosił homilię na 

temat tych dwóch cudów.  

Tak pisał o wierze Jaira i o tym, że Jair prosił, by Jezus położył ręce na jego córce: 

 „Chory człowiek nie wierzy w całkowite, nagłe uzdrowienie; pragnie tylko, aby mu się 

polepszyło. Ale ten mąż, który był przełożonym synagogi, człowiekiem obeznanym w 

Prawie, wiedział, że to Bóg stworzył cały świat przez swoje słowo, człowieka zaś stworzył 

swoją ręką. Tak więc wierzył on, że jego córka zostanie na nowo stworzona  i przywrócona 

życiu tą samą dłonią, która – jak wiedział – ją stworzyła.” 

Dalej Piotr Chryzolog cytuje Psalm 118: „Prawica Pańska moc okazuje, prawica 

Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje. Nie umrę, lecz będę 

żył”.  

I mówi: „Przełożony, modląc się, powiedział: <Przyjdź i połóż na nią ręce, by ocalała              

i żyła>. Prorok radując się z otrzymanej łaski woła: <Nie umrę, lecz będę żył>.” 

O spotkaniu Pana i kobiety cierpiącej na krwotok, która dotknęła płaszcza Jezusa, Piotr 

Chryzolog mówi, że wydarzenie to było zamierzone przez Boga: spotkanie twarzą w twarz ze 

Stwórcą i doznanie łaski uzdrowienia nie było sprawa przypadku, lecz wiary:  

„mogła ona zostać uzdrowiona tylko przez wiarę i pokorę, której przez tyle już lat brakuje 

ludzkiej mądrości … jesteśmy nieszczęśliwi, my, którzy codziennie dotykamy i przyjmujemy 

Ciało Pańskie, a jednak nie dostępujemy uzdrowienia z naszych słabości. Ale to nie 

Chrystusa brakuje choremu, lecz wiary. Bowiem Ten, który przechodząc uzdrowił kryjącą się 

przed Nim kobietę, tym bardziej uleczy nas, skoro przebywa wśród nas.” 

 Podstawą naszej więzi z Jezusem jest wiara w Niego.  

 Uwierzmy, że możemy być świadkami działania mocy ręki Jezusa w naszym życiu. 



95 – 2000 

 Jaki jest nasz stosunek do Jezusa?  

Kiedy cierpiąca na krwotok kobieta, która wszystkie swoje pieniądze wydała na lekarzy, a 

„miała się jeszcze gorzej”, usłyszała o Jezusie, przyszła do Niego pełna nadziei mówiąc 

sobie: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa” (Mk 5,28).  

Z podobną wiarą modlił się Jair o zdrowie dla swej córki: „Przyjdź i połóż na nią ręce, 

aby ocalała i żyła” (Mk 5,23).  

 Czy doświadczyliśmy kiedyś takiego uzdrawiającego i pełnego współczucia 

dotknięcia Zbawiciela? Czy przedstawiamy Bogu nasze potrzeby i uciekamy się do 

Niego, aby otrzymać Jego łaskę? 

Pismo święte przypomina nam, że  

 Jezus przyszedł, aby dać nam życie w obfitości (J 10,11;Ef 3,19; 1P 1,8).  

 Przyszedł, aby zniszczyć dzieło szatana i zapoczątkować królestwo Boże                    
(Kol 1,13).  

Św. Jan Maria Vianney powiedział kiedyś, że każdy, kto poznał miłość Bożą, nie boi 

się już złego ducha, tak jak nie boi się go sam Bóg.  

Dlaczego? Bo ci, którzy poznali miłość Boga, idą przez życie pełni ufności i radości.                

Są oni wobec świata świadkami mocy Jezusa, której doświadczyli Jair i cierpiąca na krwotok 

kobieta. Tymczasem szatan czyni wszystko, aby napełnić nasze umysły lękiem, buntem, 

złymi myślami, tak byśmy zaczęli wątpić w to, że Jezus w ogóle troszczy się o nas. 

Czy zdarzyło się nam kwestionować miłość Boga, Jego gotowość przebaczania, Jego 

uzdrawiającą moc? Nie bójmy się! Bóg chce, abyśmy mówili Mu o naszych problemach i 

troskach, byśmy ufali Jego miłości. Nasza pokora otworzy bramy nieba, a Bóg wyleje na nas 

zdroje łask. 

Nie ma takiego człowieka, którego by Jezus odrzucił! Nikt nie jest tak daleko, by nie 

dosięgły go wyciągnięte ręce Chrystusa. 

Pozwólmy, aby Jezus przytulił nas do swego serca,                                                  

a nasze życie nigdy już nie będzie takie jak dawniej. 

„Potrzebuję Ciebie, Jezu. Oddaję Ci wszystkie moje zmartwienia, troski, obawy                

i kłopoty. Przyjdź, Panie, i uczyń mnie świadkiem Twojej uzdrawiającej mocy.” 

      

      



156 – 2006 

"Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa". (Mk 5,28) 

 Bóg od zawsze zamierzał obdarzyć nas życiem wiecznym. Dlatego też wpisał 

w nasze serca pragnienie wieczności.  

Jednak kiedy stajemy w obliczu śmierci kogoś bliskiego, mamy poczucie, że stało się 

coś nieodwracalnego. Nawet ludziom wierzącym wcale nie jest łatwo uchwycić się nadziei 

zmartwychwstania i nieba, gdy ich serca wypełnia żałoba. W takich sytuacjach Jezus, nasza 

nadzieja, zaprasza nas, abyśmy dotknęli się Go, a On nas umocni. 

Kobieta chora na krwotok objawia nam zaskakującą prawdę o cierpieniu i 

smutku. 

 Uwierzyła ona, że samo dotknięcie Jezusa przyniesie jej pociechę i uzdrowienie.  

 Dziś Jezus zachęca nas wszystkich do przyjęcia tej prawdy. „Pan jest blisko 

skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu” (Ps 34,19).  

Cierpiąc z powodu utraty bliskich, możemy dotknąć Jezusa. On jest naprawdę blisko 

nas, gotów otoczyć nas swym ramieniem, pocieszyć i obdarzyć pokojem. Możemy 

wypowiedzieć przed Nim swój smutek, a także wszystkie inne uczucia przepełniające nasze 

serca.  Jezus nieustannie pragnie scalać naszego rozbitego ducha.  

 Kiedy modlimy się: „Jezu, potrzebuję Twojej pociechy”, On pozwala doświadczyć 

swojej obecności.  

 Kiedy mówimy: „Jezu, przypomnij mi swoje obietnice”, prowadzi nas do słów Pisma 

Świętego.  

 Kiedy skarżymy się: „Panie, czuję się tak bardzo opuszczony”, napełnia naszą pustkę 

swoją miłością i nadzieją. 

Jair w obliczu bliskiej śmierci swojej córki zwrócił się do Jezusa. Nawet gdy 

powiedziano mu, że umarła, poszedł za Jezusem, który rzekł do niego: „Nie bój się, wierz 

tylko!” (Mk 5,36).  

Przez całą drogę Jair trzymał się blisko Jezusa wbrew powątpiewaniu całego otoczenia. 

My powinniśmy postępować tak samo. Jezus chce mówić do naszych serc także wtedy, gdy 

są one pogrążone w smutku. On zapewnia nas o swojej miłości i umacnia w codziennej 

drodze tak, jak nie potrafi tego nikt inny. 

„Jezu, proszę Cię dziś za wszystkich płaczących z powodu straty bliskiej osoby. 

Ty znasz ich cierpienie. Obdarz tych swoich umiłowanych doświadczeniem Twojej 

obecności. Niech poczują dotyk Twoich ramion i usłyszą słowa otuchy.                                         

Daj nam wszystkim Twoje uzdrowienie.” 



     193 – 2009 

"Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa". (Mk 5,28) 

 Wyobraź sobie przygnębienie Jaira opuszczającego dom, w którym jego córeczka 

leżała na skraju śmierci.  

 Wyobraź sobie determinację kobiety cierpiącej na krwotok, gdy przepychała się przez 

tłum, aby dotknąć szaty Jezusa.  

Wiedzieli oni, że jeśli uda im się przedostać do Jezusa, zostaną uratowani.                             

Jair przecisnął się przez tłum i padł do stóp Jezusa błagając o uzdrowienie córki. Kobieta z 

wiara wyciągnęła dłoń do Jego szaty. Oboje nie doznali zawodu. 

Był to ten sam Jezus, który zwyciężył śmierć trzymającą w niewoli wszystkich ludzi. 

Przez swój krzyż zdobył życie wieczne dla tych, którzy uwierzą i przyjmą chrzest w Jego 

imię. Co więcej, ta wolność od śmierci i pełnia życia nie są dopiero sprawą przyszłości.  

Wolności, jaką daje nam Jezus, możemy doświadczać codziennie, w każdych 

okolicznościach. Dlaczego? Ponieważ śmierć to nie tylko koniec naszego ziemskiego życia, 

lecz wszystko, co oddziela nas od naszego Ojca niebieskiego. 

Bracia i siostry, jest to wspaniała prawda! Ma ona moc przezwyciężyć wszelkie 

poczucie rezygnacji i bezsilności kryjące się w naszych sercach.  

Nie naśladujmy przyjaciół Jaira, którzy mówili: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze 

trudzisz Nauczyciela?” (Mk 5,35). 

 Jezus nigdy nie niecierpliwi się, gdy jego lud woła do Niego o ratunek. Nasz Bóg jest 

dobry i pragnie się o nas troszczyć. Posunął się aż tak daleko, że oddał swego jedynego 

Syna, aby nas wybawić od śmierci. 

Jako synowie i córki Boga, otrzymaliśmy wspaniałe dziedzictwo.  

Możemy doświadczać radości i pokoju nawet w najtrudniejszych okolicznościach. 

Możemy modlić się z innymi i być świadkami ich uzdrowienia. W swojej dzisiejszej 

modlitwie padnij do stóp Jezusa – tych stóp, które zostały przebite za twoje winy i które 

zwycięsko wyszły z grobu. Nie bój się dotknąć rąbka Jego szaty. Przyjdź do Niego i pozwól 

napełnić cię nowym życiem. 

„Ojcze, Twoją radością jest czynienie dobra. Dziękuję Ci za twojego Syna, 

który uwolnił mnie od wszystkiego, co prowadzi do śmierci. Pomóż mi przyjąć dziś 

Twoje życie. W Tobie pokładam moją ufność i nadzieję.” 

   

 



112 – 2002 

 Wyobraź sobie, co mógł myśleć Jair, przełożony synagogi, zanim zwrócił się do 

Jezusa o pomoc.  

Może bił się z takimi myślami: „Człowiek o takiej pozycji jak ja nie może błagać o 

pomoc jakiegoś cieśli, który stał się kaznodzieją!”.  

A kobieta cierpiąca na krwotok? Musiała przezwyciężyć w sobie uczucia wstydu, lęku, 

rezygnacji, by po dwunastu latach bezskutecznego leczenia przedrzeć się przez tłum i 

dotknąć płaszcza Jezusa. 

 Mimo wielu trudności zarówno Jair, jak i chora kobieta zdecydowali się zaufać 

Jezusowi i zrobić odważny krok podyktowany wiarą i nadzieją. Ponieważ oboje uwierzyli w 

to, czego nie widzieli, oboje otrzymali to, czego pragnęli: Jair życie dla córeczki, kobieta 

natychmiastowe uzdrowienie! 

 Tych dwoje ludzi stanowi dla nas wspaniały przykład wiary.  

 Czy nie zdarzyło się nam, że zaniechaliśmy podjęcia jakichś działań, gdyż baliśmy 

się ryzyka?  

 Może nie byliśmy gotowi na rezygnację ze swego małego komfortu?  

 Może baliśmy się tego, co inni ludzie o nas pomyślą?  

 Czy potrafilibyśmy na przykład zaproponować komuś wspólną modlitwę o 

uzdrowienie?  

Czy zrobilibyśmy to, gdybyśmy czuli się do tego wezwani przez Jezusa?  

A przecież Jezus wkłada takie natchnienia w ludzkie serca! Kiedy podejmiemy ryzyko, 

może się okazać, że Bóg dotyka ludzi za pośrednictwem naszej modlitwy i potwierdza 

zasadność naszego zawierzenia bez reszty Jezusowi. 

 Otwórzmy dziś nasze serca na wszelkie natchnienia, jakie kieruje do nas Jezus.  

Powiedzmy Mu, że chcemy przezwyciężyć swój lęk i pełnić Jego wolę. Prośmy Go                  

o łaskę, która pomoże nam podjąć kroki inspirowane wiarą.  

Pukajmy, a zostaną przed nami otworzone drzwi prowadzące do głębszej wiary                         

i pełniejszego zjednoczenia z Jezusem, a także do obfitych łask, które za naszym 

pośrednictwem mogą stać się udziałem innych ludzi. 

„Jezu, mów, proszę, do mego serca. Daj mi uszy zdolne rozpoznać Twój głos                 

i zrozumieć Twe polecenia. Pomóż mi wzrastać w wierze, odwadze i miłości.                           

Ufam Twej dobroci i miłosierdziu.” 

      



124 – 2003 

"Twoja wiara cię ocaliła". (Mk 5,34) 

„Śpiąca” córka Jaira i cierpiąca na krwotok kobieta, która dotknęła szaty Jezusa, to 

dobrze nam znane przykłady dokonanych przez Niego uzdrowień. Słyszeliśmy o tych 

cudach już wiele razy, może więc się zdarzyć, że prześlizgną się tylko przez nasz umysł                 

i nie wywołają głębszego oddźwięku w naszym sercu. A przecież oba te cuda prowokują 

nas do zastanowienia się,  

czy rzeczywiście wierzymy w to, że Bóg może uzdrawiać,              

i to również w naszych czasach. 

A co ty myślisz na ten temat? Jak zwracasz się do Jezusa w obliczu własnej lub czyjejś 

choroby? Czy jest w tobie nadzieja i wiara Jaira i kobiety cierpiącej na krwotok? Czy też              

z rezygnacją poddajesz się chorobie, zadowalając się tradycyjnymi wyjaśnieniami, dlaczego 

Bóg dopuszcza cierpienie?  

Wielu z nas nie ma odwagi prosić o uzdrowienie, ponieważ nie wierzymy, że nasza 

modlitwa zostanie wysłuchana. Może też uważamy, że „Bóg uzdrawia tylko wybranych 

ludzi i nie będzie zawracał sobie głowy kimś takim jak ja”. 

Jezus powiedział do Jaira: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36). Także i my nie 

powinniśmy się obawiać, że Bóg nie usłyszy naszej modlitwy. Nie bójmy się – dla Niego 

żaden nasz grzech nie jest zbyt wielki i żadna choroba zbyt zaawansowana. To, czy 

Bóg zechce uzdrowić daną osobę, zależy tylko od Niego. Tak zawsze było i tak będzie. 

 Nie powinno to być jednak dla nas przeszkodą, by z wiarą i pokorą prosić Boga, by 

uczynił to, co uczynić jest w Jego mocy. Nie powinno nas to też powstrzymywać przed 

zwróceniem się do Jezusa, by znów dokonał tego, co tyle razy czynił w czasie swego 

ziemskiego życia. 

Bóg, który jest samą miłością i dobrocią, nie lekceważy próśb swoich dzieci. 

 Jezus powiedział, że skoro my, którzy jesteśmy grzesznikami, chcemy dawać dobre 

dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec niebieski pragnie obdarzać nas tym, co 

dla nas dobre (Mt 7,11). Ufni w Bożą miłość, nie ustawajmy w modlitwach o uzdrowienie. 

Opierając się na słowach psalmu (Ps 86,1-6), przedstawiajmy Panu nasze własne prośby. 

„Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi… Zbaw sługę 

Twego, który ufa Tobie… Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę 

moją dusze… Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby!” 

      



212 – 2011 

"Córko, twoja wiara cię ocaliła". (Mk 5,34) 

Kobieta zadrżała z przejęcia. Została uzdrowiona! Krwotok ustał! Koniec z bólem! 

Koniec z bezowocnymi wizytami u lekarzy! Ale co się dzieje?  Nauczyciel rozgląda się po 

tłumie zebranych i pyta, kto Go dotknął. Ludzie tłoczą się wokół Niego i nie ma szans, by 

wyślizgnąć się po cichu. 

Z lękiem i drżeniem padła na kolana i wyznała Mu całą prawdę. Czy będzie dla niej 

surowy? Nazwie złodziejką, która ukradła uzdrowienie? Cofnie dokonany cud?  

Nie – On nazywa ją córką. Co więcej, chwali jej wiarę. Nagle uzdrowienie 

fizyczne traci na znaczeniu. Dzieje się coś jeszcze głębszego. Z jej serca znikają 

wszelkie ślady długich lat udręki i zwątpienia. Czuje się wartościowa i kochana.                    

Jej życie nigdy już nie będzie takie samo. 

Chora dziewczynka zgasła tak prędko, że ustała już wszelka nadzieja. Wtedy jednak 

pojawił się Jezus, który rzekł do niej: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” (Mk 5,41).  

Także i te słowa odnosiły się nie tylko do ciała, lecz również do jej serca. Czyż Jezus 

nie powiedział wcześniej jej ojcu, aby się nie bał, tylko wierzył? Kiedy dziewczynka 

otwiera oczy, Jair przekonuje się, że Jezus jest kimś więcej niż znanym Nauczycielem. Jest 

pełnym współczucia i mocy cudotwórcą. 

 Jakie słowa kieruje Jezus do ciebie?  

On przemawia do ciebie również osobiście, jak mawiał do tamtych ludzi.  

 Zachęceni ich przykładem, przedstawmy Mu nasze potrzeby – każde zranienie, 

każdy lęk, każdą nadzieję i każde pragnienie.  

 Przebijmy się przez tłum, jak kobieta cierpiąca na krwotok, i dotknijmy Go, aby 

doznać uzdrowienia.  

 Podnieśmy się z wiarą i zaufaniem na Jego słowo, jak córka Jaira, wiedząc, że On 

ujął nas za rękę. 

Chociaż jesteś jednym z milionów wierzących, kiedy stajesz w obecności Jezusa, 

istniejesz dla Niego tylko ty jeden. Czy warto dłużej zwlekać? Przyjdź do Niego już 

dziś, aby Jego słowa dokonały cudu w twoim sercu. 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że przywołujesz mnie do siebie. Ty chcesz kierować dziś 

do mnie słowa życia. Pomóż mi otworzyć serce i przyjąć słowa, które obdarza mnie 

wolnością.” 



      

 

222 – 2012 

 "Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!"  (Mk 5,34) 

Cudowne wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii ukazują nam miłość                             

i współczucie Jezusa. Zdjęty litością, okazał On wielkie miłosierdzie ludziom dotkniętym 

nieszczęściem i pozbawionym nadziei. Nic więc dziwnego, że cuda Jezusa są często 

określane jako „widzialna Dobra Nowina”. 

Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Współczucie Chrystusa dla chorych i 

liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem, że <Bóg łaskawie 

nawiedził lud swój> (Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie” (KKK, 1503). 

 Przywracanie zdrowia chorym i życia zmarłym jest również zapowiedzią tego, co 

wydarzy się na końcu czasów, kiedy to nasze śmiertelne, zniszczalne ciała zostaną wreszcie 

przyodziane w niezniszczalność i nieśmiertelność (1 Kor 15,53). 

Kiedy Jezus dokonywał cudów przed dwoma tysiącami lat, ludzie widzieli Jego miłość i 

otwierali się na nowinę o zbawieniu. To samo może wydarzyć się także dzisiaj, gdy 

czytamy historie uzdrowień w Ewangelii. Możemy zobaczyć w nich zaproszenie Boga, aby 

otworzyć się na Jego miłosierdzie i zaufać Jego zbawczej mocy. 

Bóg codziennie dokonuje cudów, aby doprowadzić nas do przemiany życia i 

głębszego nawrócenia. Nie zawsze rozumiemy, dlaczego ktoś, za kogo się modliliśmy, nie 

został uzdrowiony. Jednak są i tacy, którzy doznają uzdrowienia! 

 Jeśli nawet sami nie doświadczyliśmy Bożego uzdrowienia, wielu z nas słyszało o 

wspaniałych dziełach Bożych dokonanych pośród nas – być może o sąsiedzie, u którego po 

modlitwie wstawienniczej z niewyjaśnionych przyczyn zanikł guz mózgu, lub znajomej, 

której słuch uległ poprawie zaraz po przyjęciu Komunii świętej. 

I my możemy z wiarą zwrócić się do Jezusa, podobnie jak zwróciła się do Niego 

kobieta z krwotokiem. A On powie do nas to samo, co powiedział do Jaira: „Nie bój się, 

wierz tylko!” (Mk 5,36).  

Przybliżmy się więc wszyscy do Jezusa. Wołajmy do Niego o uzdrowienie i nadzieję. 

On często odpowiada na taką modlitwę cudownymi znakami swojej obecności i miłości! 

„Jezu, ogarnij swój Kościół falą uzdrawiającej mocy.                                     

Dotknij chorych i cierpiących, odnów ich, przywróć im zdrowie i nadzieję.” 



2018 

"Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, 

upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę."  (Mk 5, 33) 

 

Czy ta scena nie nasuwa ci skojarzeń z sakramentem pojednania? 
 

Pomiędzy tym, co dzieje się podczas spowiedzi, a historią kobiety, która dotknęła szaty 

Jezusa, można znaleźć wiele intrygujących podobieństw. 

Po pierwsze, istnieje podobieństwo pomiędzy chorobą tej kobiety a naszym 

doświadczeniem grzechu. Oczywiście, choroba to co innego niż grzech, ale chodzi tu o 

pewną analogię. Kobieta nie mogła powstrzymać upływu krwi ze swego ciała. Ta 

dolegliwość czyniła ją „nieczystą” i uniemożliwiała jej uczestniczenie w kulcie 

świątynnym. Podobnie grzech osłabia naszego ducha oraz uniemożliwia nam swobodną 

relację z Bogiem i przyjmowanie Komunii świętej. 
 

Po drugie, kobieta musiała pokonać szereg przeszkód, by dotrzeć do Jezusa. Musiała 

przebić się przez tłum. Nie wiedziała też, jaka będzie reakcja Jezusa, gdy rzuciła się do 

Jego stóp.  
 

Dla niejednego z nas spowiedź wiąże się z podobnymi przeżyciami.  
 

 Może przed dotarciem do konfesjonału musimy długo czekać w kolejce. Może 

pojawiają się w nas pytania: „Co pomyślą sobie o mnie ci wszyscy ludzie? Co pomyśli 

ksiądz? Czy jest dzisiaj w dobrym humorze, czy też będzie na mnie zły?” 

 Następnie dotykamy Jezusa w sakramencie i natychmiast zaczyna w nas działać 

Jego potężna moc. Strumień miłosierdzia i łaski obmywa nas ze wszystkich nieczystości. 

Wszystko zostaje oczyszczone, a nasz duch odzyskuje zdrowie. 

 Wreszcie otrzymujemy „przebaczenie i pokój”, a nasze grzechy zostają nam 

odpuszczone.  
 

Kobieta odkryła, że jej obawy przed rozmową z Jezusem były zupełnie niepotrzebne.  

My też cieszymy się, że nie musimy już dłużej uginać się pod ciężarem grzechu. 

Doświadczamy pokoju płynącego ze spotkania z Bożym miłosierdziem. Nie bój się 

wyznać Panu „całej prawdy”. On nie straci do ciebie cierpliwości. Pobłogosławi cię i 

umocni. Oddal od siebie wszelki lęk i przystąp do tego sakramentu, zwłaszcza jeśli dawno 

z niego nie korzystałeś. Czeka na ciebie pokój i życie. 

 
 

„Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie (Ps 86,3)”. 

 


