
Mk 5,  35 - 43 

 

(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.  

 

 

 

 

 

 



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”.  

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. 

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).  

 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). 

 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? 

 

Córka Jaira (Mk 5,35-43) 

Chorzy nie nakazują sposobu, w jaki powinni zostać uzdrowieni, lecz błagają tylko                  

o uzdrowienie. Lecz ten człowiek był przełożonym synagogi, obeznanym w Prawie, i                    

z pewnością czytał o tym, że podczas gdy Bóg powołał wszystkie rzeczy do istnienia za 

pośrednictwem swojego słowa, to człowieka ukształtował Bóg bezpośrednio swoją ręką.  

Ufał więc Bogu, że ta sama ręka, którą powołał do życia jego córkę, jak sądził, może 

powtórnie to uczynić i przywrócić ją do życia […]. Ten bowiem, który położył swoją rękę 

na niej, powołując ją do życia z nicości, ponownie położył na niej rękę, aby przywrócić jej 

ponownie utracone życie (św. Piotr Chryzolog, "Kazanie 33"). 

 

 

 

"Nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana" (Mk 5,37) 

Dlaczego tylko trzej? Ktoś mógłby słusznie zapytać, mówiąc: Dlaczego zawsze ci 

trzej apostołowie są wybierani, a inni odsyłani? 

 Albowiem gdy na górze przemienił się, tylko ci trzej zostali dopuszczeni, by to 

zobaczyć. Pan wybrał więc trzech, Piotra, Jakuba i Jana, i  

ta liczba odzwierciedla przede wszystkim tajemnicę Trójcy Świętej, 

 gdyż ta liczba sama z siebie jest święta. Dalej, Jakub według Pism hebrajskich włożył 

trzy patyki do kanałów wodnych. Wreszcie, napisane jest też w innym miejscu, że "powróz 

potrójny niełatwo się zerwie". Wybrany więc został Piotr, na którym został założony 

Kościół, i Jakub, który pierwszy z apostołów został ukoronowany męczeństwem, a także 

Jan, którego miłość jest zapowiedzią stanu dziewictwa (św. Hieronim, "Homilia do 

Ewangelii Marka" 77,). 



 

"Nie bój się, wierz tylko!" (Mk 5,35) 

Kiedy przełożony synagogi prosił Go w sprawie swojej córki, wtedy [Jezus] tak mu 

odpowiedział: "Tylko wierz mocno, a twoja córka będzie żyła". Uwierzył, a jego córka 

ożyła i powstała. Kiedy umarł Łazarz, nasz Pan powiedział do Marty: "Jeśli uwierzysz, 

będzie żył twój brat". Marta powiedziała do Niego: "Tak, mój Panie, ja wierzę".                     

I wskrzesił go po czterech dniach...  

W ten sposób, umiłowani, przybliżmy się do wiary, ponieważ tak liczne są jej potężne 

dzieła: wiara podniosła aż do nieba [Henocha]; zwyciężyła potop; sprawiła, że bezpłodne 

porodziły; wyzwoliła z miecza; podniosła ze studni; ubogaciła biednych; wyzwoliła 

prześladowanych; zgasiła ogień; rozdzieliła morze; rozłupała skałę; wodę dała do picia 

spragnionym; nasyciła zgłodniałych; wskrzesiła zmarłych i wyprowadziła z Szeolu; fale 

uspokoiła; uzdrowiła chorych; zwyciężyła wojska; zburzyła mury obronne; zamykała 

paszcze lwów; zgasiła płomień ognia; upokorzyła pysznych, a wynosiła pokornych do 

chwały. Wszystkie te potężne dzieła były dokonywane przez wiarę. 

 To jest zatem wiara: Kiedy ktoś wierzy w Boga, Pana wszystkiego, który uczynił 

niebiosa, ziemię oraz morza i wszystko to, co znajduje się w nich. On uczynił Adama na 

swoje podobieństwo. On dał Torę Mojżeszowi. On posłał swojego Ducha do proroków. 

Nawet więcej: On wysłał swojego pomazańca na świat, aby wierzyć w zmartwychwstanie 

umarłych, a także wierzyć w tajemnicę naszego chrztu. To jest wiara Kościoła Boga.  

Tak niech każdy się oddali od zachowywania godzin i szabatów, miesięcy i czasów, 

sztuk i czarów, uroków oraz magii, rozpusty i hulanek, próżnych nauk, które są narzędziem 

Złego, pochlebstw mów bałamutnych, bluźnienia i cudzołóstwa. Tak niech nikt nie 

wymawia fałszywego świadectwa ani nikt nie ma języka podwójnego  (Afrahat, 

"Rozprawa" 4,17-19). 

 

1. W scenach wskrzeszenia córki Jaira i uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok przewija 

się temat wiary. Jezus prostuje myślenie kobiety i ludzi w domu Jaira, wymagając wiary 

jako koniecznego warunku ocalenia. Wybawienie bowiem od śmierci jest zależne nie od 

fizycznego kontaktu, lecz od uznania w Jezusie Chrystusa Zbawiciela. 

 

2. Przeżycie śmierci drugiego człowieka, zwłaszcza bliskiego, prowadzi często do refleksji 

nad własną śmiercią, zwłaszcza że ku temu zmierza także nasze życie. Ciągle umieram, a 

tak bardzo chcę żyć. Dlatego warto zatrzymać się przy Markowym opisie śmierci córki 

Jaira. Jezus mówi do płaczących: "Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie 

umarło, tylko śpi" (Mk 5,30).  



Podobnie powiedział o Łazarzu: "Łazarz, przyjaciel nasz, śpi" (J 11,11). Uczy nas w ten 

sposób, że nie należy bać się śmierci: bo i sam miał umrzeć i uczniom kazał przyjmować 

śmierć z ufnością i odwagą. Tam bowiem, gdzie On przychodzi, śmierć jest tylko snem 

(św. Jan Chryzostom). 

 

3. Co jest konieczne ze strony człowieka, aby działanie Boga było skuteczne, uzdrawiające, 

zbawienne?  

 W słowie Bożym dotykam się nie szaty Jezusa, ale bezpośrednio Jego samego.  
 

A jednak nie dokonuje się moje uleczenie?  
 

 Dlaczego?  

 Gdzie leży przyczyna?  

 A może moje dotknięcie nie jest prawdziwym dotknięciem się Pana?  

 Czego mu brakuje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 5, 35 – 43    Porównaj komentarze do Mk 5, 21 - 35 

46 – 1996 

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36) 

 Marek pisał mając na celu podtrzymanie wiary pierwszych chrześcijan, 

przygotowanie ich na prześladowania oraz umocnienie w wytrwałości wobec pokus.  

Mógł jednak mieć na myśli także późniejsze pokolenia, a więc i nas, skoro jego myśl 

koncentrowała się przede wszystkim na królestwie Bożym, które będzie się rozszerzać aż do 

ponownego przyjścia Jezusa. Ten, kto pragnie zrozumieć królestwo Boże, musi wpatrywać 

się w Jezusa nie tylko jako uzdrowiciela i nauczyciela, ale także jako tego, który został 

ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał. Prawdziwa misja Mesjasza staje się dla nas jasna 

dopiero w kontekście Jego śmierci i zmartwychwstania oraz zesłania Ducha Świętego. 

Historia uzdrowień zawarta w dzisiejszej Ewangelii ukazuje zarówno władzę, jak                       

i człowieczeństwo Jezusa; wzywa nas ona do wiary i do nadziei. Dwoje ludzi pochodzących 

z bardzo różnych środowisk zwróciło się do Jezusa, ponieważ dostrzegli Jego moc 

uzdrawiania. Byli to: Jair (człowiek poważany, przełożony synagogi) i kobieta (uznana za 

nieczystą z powodu krwotoku, na który cierpiała). 

Oboje zobaczyli w Jezusie narzędzie Bożej mocy;                                                             

oboje uwierzyli; oboje też otrzymali nowe życie. 

Marek pragnie zwrócić serca swoich czytelników ku nadziei wykraczającej poza 

uzdrowienie. Greckie słowo sozo (używane w różnych formach w Mk 5,23.28.34) oznacza 

zarówno „uzdrowić, być uzdrowionym”, jak i „ocalić, zbawić”. Wiara kobiety nie tylko ją 

uzdrowiła, ale także zbawiła: uzdrawiająca moc Jezusa i moc zbawcza wiary wykraczają 

bowiem poza sferę życia fizycznego. Zarówno uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok, 

jak i wskrzeszenie córki Jaira nie tylko ukazują uzdrawiającą moc Jezusa, ale także 

zapowiadają życie po zmartwychwstaniu. Tekst ten jest bardzo bogaty znaczeniowo: 

uzdrowienie kieruje nasz wzrok ku zbawieniu, wskrzeszenie zaś – ku zmartwychwstaniu. W 

ten sposób Ewangelista wzywa nas, abyśmy przyjęli Jezusa jako Tego, który zaprowadza na 

ziemi królestwo Boże. 

Dzisiejszy urywek Ewangelii ukazuje nam także miłość Jezusa do wszystkich ludzi. Uzdrawiając 

kobietę i wskrzeszając dziewczynkę, wszedł On w życie osób poniżonych, odsuniętych na margines, 

ponieważ kobiety i dzieci znajdowały się w tamtych czasach na samym dole drabiny społecznej. 

Jezus dotyka możnych (jak przełożony synagogi) i ubogich (jak kobieta i dziecko), by pokazać nam, 

że niezależnie od tego, kim jesteśmy, Bóg pragnie wejść w nasze życie.                                         

Niech słowa Jezusa umocnią w nas nadzieję: „Nie bój się, wierz tylko!” 



69 – 1998 

Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok należą do 

najbardziej znanych cudów uczynionych przez Jezusa. Słyszeliśmy o nich tak wiele razy, że 

nie przywiązujemy większej wagi do ich treści i zamykamy się na płynącą z nich naukę. Jeśli 

jednak wsłuchamy się w nie, zauważymy, że obie te opowieści podważają nasze 

stereotypowe myślenie o uzdrowieniu płynącym od Boga.  

 Zastanówmy się dzisiaj, jaki jest nasz stosunek do Bożej mocy uzdrawiania?  

Jak zwracamy się do Jezusa, kiedy zmagamy się z własną chorobą lub widzimy 

cierpienie kogoś bliskiego? Czy zbliżamy się do Niego z nadzieją i ufnością – tak jak Jair i 

cierpiąca na krwotok kobieta? Czy też, raczej, biernie poddajemy się chorobie i przyjmujemy 

tradycyjne wyjaśnienia, dlaczego Bóg przedłuża nasze cierpienie. Może obawiamy się modlić 

o uzdrowienie, bo nie wierzymy, że Pan wysłucha naszych modlitw, albo myślimy sobie: 

„Bóg uzdrawia tylko wybranych; na pewno nie chce zrobić tego dla mnie”. 

Jezus powiedział Jairowi: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36). 

 My także nie powinniśmy się bać, że Bóg nas nie wysłucha albo że nasze grzechy są 

zbyt wielkie, by mógł je nam przebaczyć, albo że nasza choroba za bardzo się już posunęła, 

by Bóg mógł ją cofnąć. Bóg sam wybiera tych, których chce uzdrowić. W każdej jednak 

sytuacji powinniśmy działać z wiarą i prosić Boga o to, co leży w Jego mocy – jak to 

wielokrotnie czynił Jezus w czasie swego pobytu na ziemi. 

Nasz Bóg jest dobry i miłosierny. On nigdy nie lekceważy próśb swoich dzieci. 

Powiedział nam przecież, że skoro my, którzy jesteśmy grzeszni, potrafimy dawać dobre dary 

swoim dzieciom, to o ileż bardziej On pragnie obdarowywać nas wszystkim, co dobre                

(Mt 7,11). Ufajmy w Bożą miłość i bądźmy wytrwali w modlitwie o uzdrowienie. 

 Psalmista podpowiada nam, jak możemy zwracać się do Pana o pomoc w potrzebach.  

 Przyjmując za wzór Psalm 86, przedstawmy Panu nasze prośby                            

(Ps 86,1-2.4.6). 

 

 „Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie. Panie, bo jestem nędzny i ubogi.  

 Strzeż mojego życia, 

 …zbaw sługę Twego, który ufa Tobie…. 

 Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę … 

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

      



     101 – 2001 

Jezus jest pełen współczucia. Odpowiedział natychmiast na prośbę Jaira, 

przełożonego synagogi, którego mała córeczka umierała i który chciał, by Pan przyszedł, 

położył na nią ręce i uzdrowił ją. Przerwał wszystkie swoje zajęcia, aby odpowiedzieć na 

prośbę jednego człowieka, który błagał za swym umierającym dzieckiem. 

Nic nie było w stanie odciągnąć Jezusa od wypełnienia Jego misji uzdrowienia 

dziewczynki – ani informacje o jej śmierci, ani wyśmiewanie Go przez zebranych w domu 

Jaira. Tym, co opóźniło Jego przybycie do chorej dziewczynki, była wiara innej cierpiącej 

kobiety. Jezus był do tego stopnia pełen miłosierdzia Bożego, że nawet nie zdając sobie z 

tego sprawy, uzdrowił cierpiącą na krwotok kobietę, kiedy wypełniał misję uzdrowienia 

dziewczynki! 

Czasem mamy trudności z uwierzeniem w dobroć i współczucie Zbawiciela. Ale właśnie 

takiego człowieka, najmniejszego, poranionego, skłóconego z innymi, zepchniętego na 

margines społeczeństwa, który mógł czuć się niegodny Jego miłości, Jezus najbardziej 

pragnął przyciągnąć do siebie. Kiedy wątpimy w miłość Jezusa do nas, kiedy czujemy się jej 

niegodni, On powtarza nam słowa, które powiedział do Jaira: „Nie bój się, wierz tylko!” 

(Mk 5,36). 

Obudzenie w nas wiary w miłosierdzie Boże było jednym z elementów orędzia 

przekazanego św. Faustynie Kowalskiej.  

 Jezus wszystkich ludzi obdarza swym miłosierdziem i współczuciem.  

 Pragnie, abyśmy wszyscy w trudnych sytuacjach z wiarą wołali do Niego: 

„Jezu, ufam Tobie”. 

 

 Czego najbardziej potrzebujesz? 

 Czy wahasz się przedstawić swą potrzebę Jezusowi? 

 Zaufaj Mu. On jest pełen dobroci i miłosierdzia. On kocha nas bardziej, niż możemy to 

sobie wyobrazić. Zaproś także swoich przyjaciół i krewnych, aby zbliżyli się do Jezusa. 

Kiedy coraz lepiej będziesz Go poznawał, zaczniesz rozumieć, że Ojciec zlecił Mu wielką 

misję objawienia światu Bożego miłosierdzia. On sam jest dla nas Bożym miłosierdziem                 

i Bożym współczuciem. 

 

„Wysławiam Cię, Jezu, za Twe niezgłębione miłosierdzie i miłość do nas.                                 

W Tobie składam moją nadzieję. Ty jesteś Dobrym Pasterzem.                                                         

Przyjdź i ulecz mnie z moich najgłębszych ran.” 


