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XIII Niedziela zwykła  1   VII   2018 
 

(Mk 5,21 - 43):  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(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! (35)Gdy 

On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka 

umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? (36) Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł 

przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! (37) I nie pozwolił nikomu iść z sobą z 

wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. (38) Tak przyszli do domu 

przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, (39) wszedł 

i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. (40) I 

wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka 

oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. (41) Ująwszy 

dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, 

wstań! (42) Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I 

osłupieli wprost ze zdumienia. (43) Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie 

wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 
 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Efrem 

 

Jego moc uzdrowiła kobietę 
 

  
 

Jej wiara zatrzymała od razu, jakby w mgnieniu oka, upływ krwi, która wypływała przez 

dwanaście lat. Wielu lekarzy wielokrotnie ją badało, lecz pokorny Lekarz, jedyny Syn, 

spojrzał na nią tylko krótką chwilę. Niejednokrotnie kobieta ta rozpraszała ogromne sumy 

na lekarzy, ale nagle, u naszego Lekarza, jej rozproszone myśli zostały zgromadzone w 

jeden akt wiary. Gdy leczyli ją lekarze ziemscy, płaciła im cenę ziemską, ale gdy pojawił się 

Lekarz niebiański, przedstawiła Mu wiarę niebiańską. Dary ziemskie zostały pozostawione 

u mieszkańców ziemi, dary natomiast duchowe zostały wyniesione do niebios, ku Bogu, 

który jest duchem. 

Tamci lekarze przez swoje lekarstwa wywoływali bóle, które powodowały zło – jakoby 

dzikie zwierzę zdane na swe okrucieństwo. A znowu bóle, jak rozwścieczone dzikie 

zwierzę, rozpraszały ich i ich lekarstwa na wszystkie strony. Gdy wszyscy spieszyli się, aby 

się wyrwać od leczenia tego bólu, ze skraju płaszcza naszego Pana wyszła wielka moc i 

uderzyła gwałtownie ból, wstrzymała go i spowodowała pochwały z powodu okiełznanego 

zła. On zakpił z tych, którzy kpili z wielu. Jeden jedyny Lekarz stał się sławny z powodu 

zła, które wielość lekarzy uczyniła sławnym. Ręka tej kobiety rozdawała wielkie sumy, a 

jednak jej rana nie została uleczona; ale gdy wyciągnęła rękę pustą, jej łono napełniło się 

zdrowiem. Jak długo jej ręka była napełniona dotykalnymi nagrodami, tak długo nie było w 

niej ukrytej wiary, gdy natomiast odrzuciła dotykalne zapłaty, została napełniona 

niewidzialną wiarą. Dała jawne wynagrodzenie, lecz nie otrzymała jawnego uleczenia; dała 

jawną wiarę, a otrzymała ukryte uleczenie... 

A ci, którzy nie byli zdolni uleczyć tej kobiety przez swoje lekarstwa, teraz uzdrowili 

wiele myśli przez swoje odpowiedzi. I przeciwnie: Pan nasz, który mógł uzdrowić wszelką 

chorobę, nie chciał pokazać się, zdolny odpowiedzieć nawet na jedno pytanie, bo znał już tę 

odpowiedź, lecz jakby już naprzód opisał tych, którzy powiedzą: 

„Ty swoim przybyciem dajesz świadectwo sobie samemu; świadectwo Twoje nie jest 

prawdziwe” (J 8, 13).  

Jego moc uzdrowiła kobietę, ale język przekonał ludzi. A jednak, choć język jego 

pozostawał niemy, to dzieło Jego rozbrzmiewało jak trąbka. Przez swe milczenie stłumił 

arogancką pychę. Pytaniem: „Kto Mnie dotknął?” (Łk 8, 45) i przez swoje dzieło 

ogłoszona została Jego prawda. 



3 
 

Jeśli słowa Pisma Świętego miałyby tylko jedno znaczenie, to odkryłby je już pierwszy 

tłumacz i inni słuchacze nie musieliby się już trudzić, aby ich poszukiwać, ani też [nie 

mieliby] radości odkrycia. 

Ale każde słowo naszego Pana ma swój kształt, a każdy kształt ma wiele członów, a 

każdy człon ma swe własne oblicze. Każdy rozumie według swoich zdolności i tłumaczy 

tak, jak mu jest dane. 

I tak kobieta stanęła przed Nim, a On ją uzdrowił. Stawała przed wieloma ludźmi, lecz 

oni jej nie uzdrowili, choć tracili dla niej swój czas. A jeden Człowiek ją uzdrowił, choć 

oblicze Jego było zwrócone w inną stronę. Zawstydził w ten sposób wszystkich, którzy 

zwracali się do niej z wielkim staraniem, ale jej nie uzdrowili.  

„Słabość Boga jest silniejsza od ludzi” (1 Kor 1, 25). Bo choć ludzkie oblicze 

Pana naszego można oglądać tylko z jednej strony, to jednak boskość zewnętrzna cała była 

okiem, ponieważ widzi ze wszystkich stron. 

 
 

 

 Św. Roman Melodos 

 

Zbawco, zbaw mnie! 
 

  
 

Ta, która do Mnie przyszła, zabrała siłę, ukradła bowiem ze Mnie moc. Czemu mówisz 

do Mnie, Szymonie, Bar Jona, że naciskają na Mnie liczne tłumy? Nie dotykają mej 

boskości, ta natomiast dotknąwszy mej szaty widzialnej, odczuła wyraźnie Boską naturę i 

otrzymała zdrowie, gdy wołała do Mnie: „Zbawco, zbaw mnie!”. 

Kiedy ujrzała, że się to nie ukryło, kobieta pomyślała tak: Wyjawię wszystko Zbawcy 

mojemu Jezusowi teraz, gdy z mego brudu jestem oczyszczona. Nie lękam się, bo wola Jego 

cud spełniła; co zechciał, wykonałam, gdy z wiarą doń podeszłam, wołając: „Zbawco, 

zbaw mnie!”. 

Stwórca wiedział dobrze, co zrobiłam, lecz zniósł mnie, bo jest miłosierny. Dotknęłam 

tylko i moc ukradłam, bo On chętnie daje się tak złupić. Nie boję się więc, by mnie teraz 

dojrzał. Wobec Boga zwiastować będę, że jest Lekarzem ludzi, Zbawcą dusz i Panem 

natury, kiedy wołam: „Zbawco, zbaw mnie!”. 

Do Ciebie, dobrego Lekarza się uciekam, odrzuciwszy wstyd mój. Niech gniew Twój 

przeciw mnie się obróci. Nie gniewaj się na Twoją służebnicę, bo tego, co sam chciałeś, 

dokonałam: nim bowiem pomyślałam o tym czynie, Ty byłeś przy mnie, aby mnie doń 

pobudzić. Widziałeś serce moje wołające: „Zbawco, zbaw mnie!”. 
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Nie lękaj się teraz, niewiasto, która przez swoją wiarę okradłaś Mnie za moją zgodą. Miej 

odwagę. Nie wwiodłem cię tu na środek, aby cię zganić, lecz aby uwierzono, że się cieszę i 

nie potępiam, gdy się mnie tak okrada. Bądź odtąd zdrowa ty, która do końca swej choroby 

wołałaś: „Zbawco, zbaw mnie!”. 

To nie jest dzieło mojej ręki, lecz twoja wiara to zdziałała. Wielu bowiem rąbka szaty 

mej dotknęło, lecz mocy nie zyskali, bo wiara ich nie wiodła, ty natomiast z mocną wiarą 

Mnie dotknęłaś i zdrowie otrzymałaś, przeto teraz przed wszystkich cię przywiodłem, byś 

wołała: „Zbawco, zbaw mnie!”. 

 

Synu Boży niepojęty, dla nas przyjąłeś ludzkie ciało z miłości ku nam. Jak tę 

niewiastę uwolniłeś od krwi upływu, tak i mnie wybaw z grzechów, Ty, który jedynie jesteś 

od grzechu wolny. Za modlitwą i wstawiennictwem świętych skieruj moje serce, o jedynie 

Potężny, bym zawsze słowa Twe rozważał, abyś mnie zbawił! 

 
 

 

 Św. Jan Chryzostom 

 

Zwycięzca śmierci 
 

  
 

„Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania i głośnego 

zawodzenia Jezus rzekł: «Dziecko nie umarło, ale tylko śpi»” (Mk 5, 38–40)...  
 

Jak więc na morzu najpierw skarcił uczniów, tak i tutaj uspokoił zamieszanie w umysłach 

obecnych, okazując równocześnie, że jest dla Niego rzeczą łatwą wskrzesić umarłego – co 

także uczynił przy wskrzeszeniu Łazarza, mówiąc: „Łazarz, przyjaciel nasz, śpi” (J 11, 

11) – oraz ucząc nas, byśmy się śmierci nie bali, bo śmierć nie jest śmiercią, ale tylko 

przyszłym snem. Ponieważ sam miał także umrzeć, dlatego na ciałach innych ludzi chciał 

uczniów przygotować, aby się nie bali i spokojnie znosili śmierć. Bo po Jego przyjściu 

śmierć stała się naprawdę tylko snem. 
 

Ale teraz nie wskrzesił twojej córeczki. Wskrzesi ją jednak, i to z większą chwałą. Tamta 

bowiem wstawszy z martwych, znowu umarła, ale twoja córeczka, gdy zmartwychwstanie, 

będzie żyć dalej, będąc nieśmiertelną. Niech więc nikt w przyszłości nie poddaje się 

rozpaczy, niech nikt żalów nie zawodzi i nie obraża zwycięstwa Chrystusa. Przecież On 

zwyciężył śmierć. Czemu tedy niepotrzebnie żale zawodzisz? Śmierć stała się snem. Czemu 

bolejesz i płaczesz? 
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 Św. Rabanus Maurus 

 

Nadzieja kotwicą naszego zbawienia 
 

  
Nie powinieneś więc, człowieku, stracić nadziei w Bogu, ani też zwątpić w Jego 

miłosierdzie; nie chcę, byś powątpiewał i rozpaczał, że nie możesz się zmienić na lepsze.  

 

Bo jeśliby nawet szatan mógł sprowadzić cię ze szczytów cnoty w głębiny zła, to o ileż 

bardzie może cię Bóg powołać znowu na wyżyny dobra i nie tylko przywrócić ci to, czym 

byłeś, lecz sprawić ponadto, że stałbyś się o wiele szczęśliwszym niż przedtem. Nie pozwól 

na to, błagam cię, ani nie trać nadziei, aby ci się nie przydarzyło to, co zdarza się 

pobożnym, bo nie wielość grzechów wprowadza duszę w rozpacz, ale bezbożność. 

 

Dlatego też Salomon powiedział: „Każdy, kto spada w głębokości zła, pogardza 

[Bogiem]” (Prz 18, 3). Bo właśnie bezbożni wątpią w swe zbawienie i pogardzają Bogiem, 

gdy zejdą na dno grzechów. Bezbożność nie pozwala im spojrzeć ku Bogu i wrócić tam, 

skąd upadli. Ta więc myśl, co zabija nadzieję nawrócenia, pochodzi z bezbożności i jest ona 

podobna do ciężkiego kamienia przyczepionego jakby do grzbietu duszy, który zmusza ją, 

aby ciągle patrzała ku ziemi, i nie pozwala, aby dusza podniosła oczy na Pana swego. 

 

Cechą duszy mężnej i znakomitego umysłu jest zrzucić z siebie ten wrogi ciężar, to 

znaczy szatana, który ją gnębi, i nakazać duszy, aby zwróciła się do Pana słowami proroka: 

„Jak oczy sług na ręce swych panów, jak oczy służebnicy na ręce pani swojej, tak oczy 

nasze ku Bogu naszemu, aż zmiłuje się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj 

się nad nami, bo bardzo jesteśmy napełnieni pogardą” (Ps 122, 2n).  

 

Wspaniała nauka niebiańskiej filozofii zawarta jest w tych słowach. „Napełnieni – mówi 

– jesteśmy pogardą”.  

 

W tych słowach chciał nas pouczyć, że chociaż przez mnogość naszych grzechów 

zostaliśmy napełnieni pogardą i okryci zniewagami, to jednak oczy nasze skierowane są do 

Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje, i dotąd nie przestaniemy błagać, aż zasłużymy na to, by 

otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Bo dusza wytrwała i stałego usposobienia nigdy 

nie zaprzestanie wytrwale prosić i nie zachwieje jej brak nadziei, lecz tak będzie nalegała w 

swoich prośbach, aż Pan się nad nią zmiłuje. 
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Ażebyś nie myślał, że obrazisz Boga, gdy choć nie jesteś wysłuchany, to jednak ciągle 

nalegasz w prośbach, przypomnij sobie przypowieść ewangeliczną, a dowiesz się z niej, że 

nie są Bogu niemili ci, którzy proszą wytrwale.  

Mówi On bowiem: „A jeśli ci nie da z przyjaźni, to wstanie z powodu nalegania, i da 

ci tyle, ile potrzeba” (Łk 11, 8).  

Zrozum to, najmilszy, że dlatego szatan nakłania nas do niewiary w to, o co prosimy, aby 

odciąć nas od nadziei na dobroć Bożą, która jest kotwicą naszego zbawienia, fundamentem 

naszego Ewangelia życia, przewodnikiem na drodze wiodącej do nieba, jak mówi apostoł: 

„Jesteśmy zbawieni przez nadzieję” (Rz 8, 24). 

 
 

 

 Św. Ambroży 

 

Dotknijmy wiarą kraju szaty Słowa 
 

  
Zaczęła mieć nadzieję na lekarstwo, które przyniosłoby jej zdrowie, poznała, że nadszedł 

czas, kiedy przyszedł Lekarz niebiański; powstała, aby wyjść naprzeciw Słowu. Widziała, 

że ciśnie się do Niego tłum; nie wierzą jednak ci, którzy naciskają, wierzą natomiast ci, 

którzy dotykają.  

Przez wiarę dotyka się Chrystusa; przez wiarę widzi się Chrystusa; nie dotyka się Go 

jednak cieleśnie, nie można Go objąć oczami, bowiem nie widzi Go ten, który patrząc, nie 

widzi; ani nie słyszy ten, kto nie rozumie tego, co słyszy, i nie dotyka ten, kto dotyka bez 

wiary...  

Jeśli więc i my chcemy zostać uzdrowieni, dotknijmy rąbka szaty Chrystusa...  

 

 Błogosławieni, którzy dotknęliby przynajmniej kraju szaty Słowa, bo któż 

zdolny jest objąć całość? 

 
 

 

 Św. Ireneusz 

 

Bóg objawia się przez ludzi 
 

 Bóg jest chwałą człowieka, człowiek natomiast jest tym, który przyjmuje Jego działanie, 

całą Jego mądrość, Jego moc. Jak bowiem lekarz daje dowód swej biegłości na chorym, tak 

Bóg objawia się przez ludzi. 
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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.  
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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. 
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„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.  
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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. 

 

Córka Jaira  -    (Mk  5, 35-43) 

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

 

W dwóch kolejnych perykopach ewangelista koncentruje uwagę czytelnika na 

uzdrawiającej mocy Mistrza z Nazaretu.  Opowiadanie o wskrzeszeniu córki Jaira jest 

przerwane przez relację o cudownym uzdrowieniu kobiety cierpiącej na upływ krwi.  

Umieszczenie jednej narracji wewnątrz drugiej jest dosyć częste w Ewangelii św. Marka 

(Mk 3,20-21.22-30.31-35). Egzegeci nazywają tę strukturę „metodą kanapkową”.  
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Marek łączy ze sobą dwa wydarzenia: wskrzeszenie córki Jaira (Mk 5,21-24.35-43)                 

i uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok (Mk 5,25-34). Obydwa cuda są ilustracją mocy 

słowa Bożego w Chrystusie. 

Uwaga ewangelista skupiona  jest na Jairze i jego konającej jedynaczce oraz na kobiecie 

cierpiącej na krwotok. Jair i kobieta znaleźli się w dramatycznej sytuacji, więc przyszli do 

Jezusa, ponieważ byli świadomi, że o własnych siłach nie znajdą z niej wyjścia. Od Niego 

oczekiwali pomocy.  

Ewangelista przerywa tok opowiadania o spotkaniu z Jairem i wprowadza epizod                    

z kobietą cierpiącą na krwotok. Ten sposób opowiadania związany jest z celem, jaki mu 

przyświeca. Pragnie dać odpowiedź na podstawowe pytanie:  

 Czy mamy przyjąć Jezusa jako Zbawiciela do naszego życia? 

Jezus powrócił z kraju Gerazeńczyków i znów znalazł się na zachodnim brzegu jeziora 

Genezaret. Ważne są okoliczności towarzyszące opisywanym wydarzeniom. Wszyscy 

oczekiwali na Niego. Wyczekiwał Go tłum. Uwaga ewangelisty skoncentrowana jest na 

zbawieniu, które On przynosi. 

Sytuacja Jaira była gorsza niż kobiety cierpiącej na krwotok. Jego córka już umarła.            

Nie wiemy, co się działo w sercu ojca, gdy go powiadomiono o jej śmierci (Mk 5,35).  

Ewangelista wspomina jedynie, że radzono mu, aby nie trudził więcej Nauczyciela. 

Sądzili, że w obliczu śmierci wszystko jest daremne. Znali się na ludzkim życiu i umieraniu. 

W tych zaś kategoriach nic już nie można było zrobić. A ponadto każdy bezpośredni 

kontakt ze zmarłym powodował zaciągnięcie na siedem dni stanu nieczystości rytualnej               

i wymagał specjalnego obrzędu oczyszczenia (Lb 19,11-22). 

Jair był przełożonym synagogi. Kierował nabożeństwami i miał obowiązek dbać o 

budowę, wyposażenie i dekorację domu modlitwy. Jego córka umarła. Czyż jest ktoś, kto 

może zdziałać coś przeciw śmierci?  

Ewangelista postawił czytelników przed najbardziej namacalnym przejawem zła – 

śmiercią. Opisuje całe wydarzenie w tym celu, aby pokazać, w jaki sposób Jair otwiera się 

na zbawczą moc Jezusa. Sytuacja jest bowiem beznadziejna. Ktoś przyniósł mu wiadomość, 

że córka już nie żyje. Tym samym dał do zrozumienia, że nie można już nic uczynić.  

Jezus zachował się jednak tak, jakby tak, jakby nie słyszał, co mówią przybysze z domu 

Jaira. Zwrócił się natomiast do ojca i wskazał mu drogę ocalenia:  

„Nie bój się! Wierz tylko” (Mk 5,36). Jair musiał przezwyciężyć wszelkie wątpliwości 

 i zdać się w pełni na Jezusa. Z faktu, że dziewczynka wróciła do życia, wynika, że 

zastosował się do Jego polecenia. 
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Jezus wybrał trzech uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Byli to trzej uprzywilejowani 

apostołowie. Będą oni świadkami nie tylko wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5,37)                              

i przemienienia (Mk 9,2), ale także zmagań wewnętrznych i modlitwy Mistrza w Ogrodzie 

Oliwnym. Ci, którzy kontemplowali Jego bóstwo, będą Go wiedzieli w pełni ludzkiej natury 

i całym uniżeniu. 

Gdy Jezus wszedł do domu przełożonego synagogi, usłyszał płacz i lament. Wieść o 

śmierci już się rozeszła. Było wielu sąsiadów, którzy chcieli zwyczajowo wyrazić rodzinie 

współczucie z powodu śmierci. 

Słowa: „Dziecko nie umarło, tylko śpi” (Mk 5,39), nie oznaczają, że Jezus uważał 

śmierć za sen, lecz że Bóg chciał pokazać za Jego pośrednictwem, iż nie jest ona 

rzeczywistością, nad którą nie ma władzy. Dla Niego śmierć jest zjawiskiem przejściowym, 

podobnym do snu. Obecni nie uwierzyli Mu. Na Jego słowa zareagowali śmiechem. 

Rzeczywistość przecież zdawała się przeczyć temu, co mówił. On natomiast wziął z sobą 

ojca oraz matkę dziewczynki i poszedł tam, gdzie ona leżała, jakby nic sobie nie robiąc                    

z tego, co myśli całe otoczenie. 

Opis wskrzeszenia (Mk 5,41) jest krótki. Bardzo ważny jest w nim jeden szczegół: 

„Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: <<Talitha kum>>”. Dotknięcie osoby 

zmarłej narażało na nieczystość. Tymczasem gest Jezusa przynosi oczyszczenie i życie. 

Zaledwie Jezus wszedł do domu, śmierć wypuściła ofiarę ze swoich szponów. 

Opowiadanie mówi o Panu – zwycięzcy śmierci. Dla wspólnoty chrześcijańskiej jest                     

to zasadniczy przedmiot wiary. Mamy tutaj zapowiedź całkowitego i ostatecznego 

zwycięstwa na śmiercią, jakie przyniesie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

 W ostatnim wersecie pojawia się tak zwany sekret mesjański.  

Jezus często zakazywał mówić o swojej tożsamości złym duchom oraz różnym osobom.  

 Najpierw nakazał milczenie złemu duchowi, który rozpoznawał Go i nazwał 

„Świętym Boga” (Mk 1,24).  

 Podobnie zwracał się do tych duchów , które wiedziały, kim jest (Mk 1,34). Duchy 

nieczyste wołały: "<<Ty jesteś Syn Boży>>. Lecz On surowo im zabraniał, żeby 

Go nie ujawniały" (Mk 3,11-12).  

 Nawet cudowne uzdrowienia, w których uwidaczniała się Jego boską moc, miały 

pozostać w ukryciu. Przed uzdrowieniem wziął „na bok” głuchoniemego (Mk 7,33), 

a niewidomego poprowadził „poza wieś” (Mk 8,23).  

 Uzdrowionemu z trądu powiedział: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił” (Mk 1,44),  

 a po wskrzeszeniu córki Jaira i po uleczeniu głuchoniemego zabronił świadkom 

mówić o tym komukolwiek (Mk 5,43; 7,36).  
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 Wreszcie po wyznaniu Piotra i po przemienieniu surowo przykazał apostołom, aby 

nikomu o tym nie rozpowiadali (Mk 8,30: 9,9).  

Te nakazy Jezusa  były niekiedy zupełnie niezrozumiałe.  

Chciał ukryć swoją prawdziwą godność, chociaż nie zawsze było to niemożliwe.  

Uzdrowionemu z trądu zabronił rozpowiadać o tym, co się stało, ale jednocześnie polecił 

pokazać się mu kapłanowi i złożyć ofiarę za oczyszczenie (Mk 1,40-45). Jairowi i jego 

żonie nakazał, by nikt nie dowiedział się o wskrzeszeniu ich córki, chociaż tłum wiedział 

dobrze o jej śmierci (Mk 5,35-43). A poza tym osoby, które doznały Jego mocy, nie 

respektowały tego zakazu (Mk 10,47-48).  

Zjawisko to nazwano sekretem mesjańskim, gdyż tytuł "Mesjasz" jest jednym z wielu 

określeń Jezusa, ułatwiającym zrozumienie Jego godności (inni wolą mówić o "paradoksie 

objawienia Syna Człowieczego"). Sekret mesjański jest charakterystyczny dla Ewangelii 

św. Marka, ale występuje on też w pozostałych ewangeliach (Mt 9,27-31; Łk 9,21).                       

W związku z tym można wyciągnąć wniosek, że to sam Jezus Chrystus życzył sobie, aby 

nie zdradzać prawdziwej Jego tożsamości. 

 Dlaczego Jezus zabraniał ludziom lub złym duchom mówić o tym, że jest 

Mesjaszem?  

Otóż w Jego czasach nadzieje mesjańskie Izraela miały zabarwienie polityczno-

nacjonalistyczne. On zaś miał tę świadomość, że daleko odbiega od ludzkich oczekiwań 

(Mk 12,13-17). W świecie judaistycznym wyrobiono sobie fałszywy obraz Mesjasza.  

Wierzono, że zbuduje On królestwo ziemskie i zapewni pomyślność wszystkim swoim 

poddanym. Kiedy Jezus rozpoczął publiczną działalność i zaczęto Go nazywać Mesjaszem, 

zachodziło niebezpieczeństwo, że ludzie błędnie będą postrzegać Jego misję. Dlatego nie 

pozwalał, aby tak Go tytułowano. Był bowiem świadomy, że to, co przynosi, ma wymiar 

duchowy. 

 Zależało Mu, aby ludzie obserwowali Jego czyny i zastanawiali się nad nimi oraz starali 

się wniknąć w Jego nauczanie i dopiero na tej podstawie wyciągali wnioski co do 

rzeczywistego charakteru misji mesjańskiej. Uzdrowiony trędowaty nie pojął jednak sensu 

nakazu Jezusa. Nie umiał ukryć szczęścia. Wydawało mu się, że przyczyniając się do 

rozsławienia Mistrza z Nazaretu, będzie Jego dobrodziejem, ale stało się inaczej: 

 "Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 

pustynnych" (Mk 1,45). 
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 Jezus, kierując się roztropnością pedagogiczną, przygotował apostołów i całe 

swoje otoczenie do właściwego zrozumienia Jego prawdziwego posłannictwa.  
 

 Bóg, zniżając się do ludzi, dostosowuje się do ich sposobu pojmowania 

rzeczywistości.  

Aby wyeliminować wszelkie nieporozumienia, Jezus występował nie jako Syn Dawida, 

lecz jako Syn Człowieczy. Wydawał nakazy milczenia, aby uniknąć błędnego oceniania 

Jego osoby i nie wywoływać niewłaściwych reakcji. A w ten sposób wzywał do refleksji. 

Można na koniec zapytać, czy te opisy, w których pojawia się nakazy milczenia, są wciąż 

potrzebne. Po co o nich wspominać? Jako odpowiedź niech wystarczy jedno tylko 

uzasadnienie. W czasach Jezusa były potrzebne ludziom, którzy szli za Nim, gdyż 

pobudzały ich do zastanowienia się nad Jego tożsamością i misją. I z tego samego powodu 

są potrzebne także nam.  

Wciąż przecież musimy pytać: 

kim jest Jezus? Kim jest dla mnie? 

 

 

 

Wskrzeszenie córki Jaira  

- Komentarz homiletyczny do Ewangelii św. Marka - Jan Paweł II 

 

Klucz do interpretacji cudów Chrystusa jako znaków Jego zbawczej mocy znajdujemy             

w następujących słowach św. Augustyna:  

To, że stał się człowiekiem ze względu na ludzi, bardziej przyczyniło się do naszego 

zbawienia niż to, czego dokonał wśród ludzi; a to, że uzdrowił grzechy dusz, bardziej 

niż uzdrowienie ciał śmiertelnie chorych (In Iohannis Evangelium tractatus, XVII,1). 
 

Rzut oka na poszczególne wydarzenia zapisane przez Ewangelistów, pozwala nam 

stwierdzić tajemniczą obecność, w imię której Jezus dokonuje swych cudów.  

 Tak więc, odpowiadając na błaganie trędowatego, który mówił do Jezusa:                        

"Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić", Chrystus, zdjęty ludzkim uczuciem litości, 

wypowiada słowa, które w tym wypadku są bardziej Boskie niż ludzkie: "Chcę, bądź 

oczyszczony!" Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony (por. Mk 1,40-

42).  

 Podobnie w wypadku paralityka, którego spuszczono przez otwór w dachu: Mówię 

ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! (por. Mk 2,1-12). 
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 W wypadku córki Jaira czytamy: Jezus ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do 

niej: <Thalitha kum>; to znaczy: <Dziewczynko, mówię ci, wstań!" 

Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła (Mk 5,41-42). 

 W wypadku młodzieńca z Nain: <Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!> Zmarły 

usiadł i zaczął mówić (Łk 7,14-15). 
 

Tak jak w wielu podobnych sytuacjach, w słowach Jezusa rozbrzmiewa wola oraz moc, 

na którą się powołuje i którą objawia w sposób tak bardzo naturalny, jak gdyby do Jego 

tajemniczej natury należała władza przywracania ludziom zdrowia, a nawet życia! (...) 
 

W taki sposób Syn Człowieczy objawia swą władzę nad grzechem i sprawcą grzechu. 
 

Imię Jezus, przed którym chylą się także złe duchy, znaczy Zbawiciel.  

Jednakże ta zbawcza moc dozna ostatecznego spełnienia w ofierze krzyża. Krzyż 

przyniesie definitywne zwycięstwo nad szatanem i nad grzechem, gdyż taki był zamysł 

Ojca, który Jego Syn Jednorodzony wypełnił, stając się człowiekiem: zwyciężyć słabością 

oraz osiągnąć zmartwychwstanie i życie poprzez poniżenie krzyża. Również w tym 

paradoksie objawia się Jego Boska moc, którą słusznie można określić mocą krzyża. 
 

Jeśli niezwykłe czyny Chrystusa, Jego cuda i znaki, należy widzieć stale w relacji do 

posłannictwa Zbawiciela świata, to odnosi się to zarówno do grzechu, jak i do śmierci, 

dramatycznej konsekwencji grzechu. 

Zwycięstwo nad grzechem i zwycięstwo nad śmiercią znaczą drogę mesjańskiej misji 

Jezusa z Nazaretu aż do Kalwarii. Znaki, które wskazują w kierunku zbawczego 

zwycięstwa nad śmiercią, to przede wszystkim wskrzeszenia: umarli zmartwychwstają 

(Mt 11,5) - odpowiada Jezus na pytanie wysłańców Jana Chrzciciela (por. Mt 11,3). (...) 
 

Przy końcu naszej katechezy wróćmy raz jeszcze do tekstu św. Augustyna: 

Gdy rozważamy czyny, dokonane przez Pana i Zbawiciela naszego Jezusa 

Chrystusa, widzimy, że oczy niewidomych cudownie uzdrowione - zamknęły się                       

w śmierci, a porażone członki paralityków zostały na nowo unieruchomione przez 

śmierć. Wszystko to, co w śmiertelnych członkach zostało chwilowo uzdrowione, 

rozłożyło się w końcu; ale dusza, która uwierzyła, przeszła do życia wiecznego. 

 Przez uzdrowienie tego chorego Chrystus ofiarował wielki znak duszy, która miała 

uwierzyć. Przyszedł bowiem po to, aby odpuścić jej grzechy i uniżył się, ażeby 

uzdrowić jej chorobę (In Iohannis Evangelium tractatus, XVII,1). 
 

Tak, wszystkie niezwykłe czyny Chrystusa, Jego znaki i cuda służą ostatecznie i 

zasadniczo objawieniu się tej prawdy, że On jest Mesjaszem i Synem Bożym: że  
 

 On jeden ma moc wyzwolić człowieka od grzechu i śmierci.  

 Jest naprawdę Zbawicielem świata. 


