
 

XIII Niedziela zwykła  27 VI 2021 
 

 Mk 5,21-43 

 Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum 

wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem.  

Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, 

upadł Mu do nóg i prosił usilnie:  Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią 

ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na 

Niego napierał.  

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od 

różnych lekarzy  i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się 

jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i 

dotknęła się Jego płaszcza.  Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, 

a będę zdrowa.  Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z 

dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. 

Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza?  Odpowiedzieli Mu 

uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął.               

On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła 

zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu 

całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź 

uzdrowiona ze swej dolegliwości!  

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

córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, 

rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie pozwolił nikomu iść z 

sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.   

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i 

głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? 

Dziecko nie umarło, tylko śpi. 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. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: 

Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała 

bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, 

żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

 

 

"Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

Ojcowska prośba (Mk 5, 21-24) 

 

 (21) Gdy Jezus przeprawił się z powrotem [łodzią] 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.  

 

NT: Mk 16,18; J 11,25-26 II Mt 9,18-19; Łk 8,40-42 

Lekcjonarz: trzynasta niedziela zwykła (rok B) 

 

[5, 21]   

Natychmiast po powrocie Jezusa na żydowską stronę Jeziora Galilejskiego 

dokonują się dwa kolejne cuda 

 wskrzeszenie dziewczynki 

 uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok 

Za pomocą charakterystycznej dla siebie techniki literackiej Marek "wkłada" jedną 

opowieść w środek drugiej. 

Istnieje między nimi kilka analogii: 

1. Kobieta cierpi na krwawienia przez okres równy czasowi życia dziewczynki, 

czyli od dwunastu lat 



2. Kobieta wyciąga do Jezusa swą rękę (w.27), podczas gdy Jezus za rękę 

podnosi dziewczynkę (w.41) 

3. Uzdrowienie kobiety, która żyła w obliczu wolno zbliżającej się śmierci, 

jest zapowiedzią uzdrowienia dziewczynki, która tej śmierci faktycznie 

doświadczyła 

 [5, 22-24]   

Narracja rozpoczyna się od opisu tego, jak Jezus ponownie jest spychany na brzeg 

jeziora przez nieprzebrane tłumy (jak w 2,13; 3,9; 4,1). 

Zwierzchnik synagogi, imieniem Jair, przedziera się na ich czoło i pada u stóp 

Jezusa z przejmującym błaganiem: Moja córeczka dogorywa. 

Przełożony synagogi był to wpływowy świecki, do którego obowiązków należał 

nadzór nad działalnością i finansami domu modlitwy. 

Pełna pokory postawa tego mężczyzny - będąca gestem wyrażającym prośbę lub 

hołd (zob. Dz 10,25) - jest czymś niezwykłym w świetle faktu, że ostatnia wizyta 

Jezusa w synagodze zakończyła się zawiązaniem spisku na Jego życie (Mk 3,6). 

Desperacja Jaira sprawia, że nie dba on o negatywne opinie innych o Jezusie, a 

nawet o to, jak sam się prezentuje w obecności innych. Zależy mu tylko na tym, by 

Jezus uzdrowił jego córkę, zanim będzie za późno. 

W prośbie, by Jezus położył na nią ręce, odzwierciedla się żydowska świadomość 

tego, że Boża łaska i moc mogą być przekazywane za pośrednictwem ludzkiego ciała. 

W Piśmie Świętym uzdrowienia często dokonują się nie poprzez same słowa, lecz 

przez kontakt fizyczny
1
. 

 

Jair prosi o to, by jego dziewczynka ocalała (dosłownie "została uzdrowiona" lub 

"została ocalona") i żyła - czasowniki te są często wykorzystywane na określenie pełni 

zbawienia i wiecznego życia, które Jezus przyszedł przynieść (8,35; 13,13; 16,16; zob. 

J 11,25-26). 

W pragnieniu tego mężczyzny, by jego córka odzyskała zdrowie fizyczne, 

odzwierciedla się głębsza ludzka tęsknota za ostatecznym wybawieniem od śmierci. 

Jezus nie może pozostać obojętny nie jego szczere błagania; tak jak często dzieje się 

to w Ewangelii, poruszony jest błaganiami zanoszonymi przez rodziców za swe dzieci 

(Mk 7,25-30; 9,17-27; Łk 7,12-15). 

 

 

                                                           
1
 Zob. 2 Krl 4,34; Mk 1,31.41; 5,28.41; 6,5; 7,33; 8,22-23; Dz 9,17; 28,8. 



Zwycięstwo nad chorobą  (Mk 5, 25-34) 

 

(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!  

 

ST: Kpł 15,19-33 

NT: Mk 6,56; Dz 19,12 II Mt 9,20-22; Łk 8, 43-48 

KKK: Jezus odpowiada na wiarę, 548 

 

 [5, 25-26]    

Teraz opowieść zostaje przerwana relacją o bolesnym położeniu kogoś innego, tym 

razem kobiety cierpiącej na upływ krwi. 

Ponieważ to w krwi kryje się życie (Kpł 17,11), kobieta ta doświadcza, jak życie z 

niej ucieka, do czego dołączają się słabość i zmęczenie, zwykle towarzyszące 

chronicznym krwawieniom. 

Co gorsza, przez ten upływ krwi wiecznie jest ona, zgodnie z Prawem 

Mojżeszowym, w stanie rytualnej nieczystości. 

Nieczystym staje się wszystko, czego ona dotyka lub na czym siada, inni zaś 

unikają kontaktu z nią, ponieważ dotknięcie jej również ch uczyniłoby nieczystymi 

(Kpł 15,25-27). Jeśli jest ona mężatką, akt seksualny jest czymś dla niej i jej męża 

zakazanym (Kpł 20,18). 

A co najgorsze, nie ma ona prawa wstępu do świątyni, by sprawować kult wraz z 

całym ludem Bożym (Kpł 15,31-33). 

Marek jeszcze bardziej uwydatnia jej ciężką dolę, zauważając, że wydała ona 

wszystkie swe pieniądze na lekarzy, których bolesne kuracje nie ulżyły jej 

dolegliwościom i tylko zwiększyły jej cierpienie. 



 

 [5, 27-29]    

Lecz to, co posłyszała o Jezusie, rozbudziło w niej wiarę, mimo wszystkich 

rozczarowań, jakich od lat doznawała. 

Marek przekazuje nam jej wewnętrzny monolog: Żebym choć dotknęła Jego 

płaszcza, a będę zdrowa (dosłownie: "będę uzdrowiona" lub "będę ocalona", jak w 

w.23). 

Uzdrowicielska moc Jezusa może być przenoszona nawet przez szaty, jeśli tylko 

dotyka się ich z wiarą (por. 

Mk 6,56: " I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na 

otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć.               

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.   " 

Dz 19, 11-12: " Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak że nawet chusty i 

przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły 

złe duchy "). 

W chwili, gdy kobieta to czyni, czuje, że jest uleczona z dolegliwości. 

  

[5, 30]    

Również Jezus czuje, że wypływa z Niego uzdrowicielska moc. Lecz nie chce, by 

obdarzona nią osoba wymknęła się, doświadczywszy jedynie fizycznego uzdrowienia. 

Pełnia uzdrowienia - tak duchowego, jak i fizycznego - dokonuje się tylko 

poprzez osobiste spotkanie z Nim. 

Jezus obraca się więc, by odnaleźć tę dotkniętą Jego uzdrowicielską mocą osobę. 

 

[5, 31-32]    

Kto dotknął mojego płaszcza?  

Uczniowie uznają to pytanie Jezusa za absurdalne, ze względu na napierające nań 

tłumy. 

Tak jak w innych sytuacjach, w których zamierza On ukazać swą suwerenną 

władzę, uczniowie kompletnie nie rozumieją, o co Mu tak naprawdę chodzi. 

Czują się nawet w obowiązku pomóc swemu Panu odzyskać zdroworozsądkowe 

spojrzenie i poczucie realizmu (jak w 6,35-37; zob. J 11,12.39). 

Lecz ich pełna konsternacji reakcja tylko pokazuje, jak wiele jeszcze muszą się 

sami nauczyć. 



Tym, co sprawiło, że dotyk tej kobiety był niepodobny do dotyku kogokolwiek 

innego z tłumu, była jej wiara. 

Chciała ona dotknąć płaszcza Jezusa delikatnie, bez zwracania na siebie żadnej 

uwagi, podczas gdy inni niedbale się na Niego pchali. 

Ale to jej dotyk był bardziej skuteczny niż wszystkich innych, bo dzięki jej wierze 

pozwolił on na kontakt z osobą Jezusa i jego uzdrowicielską mocą. 

Jezus rozglądał się,  

pragnąc, by spotkała ona Jego wzrok i weszła z Nim w relację. 

 

[5, 33]    

Gdy tylko kobieta ta uświadamia sobie, że Jezus jej szuka, zaczyna się bać. 

Nic dziwnego, dotykając bowiem celowo innej osoby, złamała zasady odnoszące 

się do rytualnej nieczystości.  

Lecz jak odkrył to już trędowaty (1,41) Jezusa nie da się uczynić nieczystym;  

Jego dotyk przemienia coś nieczystego w czyste. 

Fakt, że kobieta ta jest zalękniona i drżąca, jest wyrazem nie tyle zwykłego 

strachu, co - jak było w przypadku uciszenia burzy -  

ludzkiej bojaźni w obliczu wielkich dzieł Bożych (4,41; por. 

Wj 15,16: "Strach i przerażenie owładnęły nimi. Wobec siły ramienia Twego stali się 

jak kamień, aż przejdzie lud Twój, o Panie, aż przejdzie lud, któryś sobie nabył. " 

Ps 2,11: " Służcie Panu z bojaźnią" 

Jr 33,9: " Jerozolima zaś będzie radością, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów 

ziemi, które usłyszą o dobrodziejstwach, jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i 

drżeć wobec wszelkich przejawów dobroci i pomyślności jaką jej dałem. ") 

Wie już ona, że została uzdrowiona (Mk 5,29). Lecz gdzieś na głębszym poziomie 

być może uświadamia sobie, co się z nią stało: oto weszła w kontakt z Panem. 

Upada przed Nim (co jest gestem wyrażającym hołd, jak w w.22) i przyznaje się 

do swego zuchwałego czynu. 

[5, 34]    

Jezus, daleki od zganienia jej za zuchwalstwo, uspokaja ją, nazywając z czułością 

córką. Jak wszyscy, którzy "pełnią wolę Bożą" (3,35), zostaje ona włączona               

w jego rodzinę. 

 



Później Jezus pochwali tymi samymi słowami Bartymeusza:  

twoja wiara cię ocaliła (10,52). 

Grecki czasownik sozo, użyty tutaj w wersetach 23, 28 i 34, oznacza zarówno 

"ocalić", jak i "uzdrowić". 

Wiara tej kobiety otworzyła ją na przyjęcie zarówno fizycznego uzdrowienia, jak i 

zwiastowanego przezeń ostatecznego zbawienia duszy i ciała. 

 

Jezus odprawia tę kobietę błogosławieństwem tradycyjnie udzielanym na 

pożegnanie: idź w pokoju (Wj 4,18; Sdz 18,6). 

W biblijnym rozumieniu pokoju (po hebrajsku szalom) mieści się nie tylko sam 

brak konfliktów, lecz również całkowita harmonia i dobrostan. 

Kobieta ta została uzdrowiona ze swej dolegliwości i ponownie może wraz                    

z ludem Bożym w pełni uczestniczyć w życiu według przymierza. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 5,25-34) 

 

Dotknięta chorobą kobieta z opisanego epizodu jest wzorem tego, jak 

należy zwracać się do Jezusa. 

Podczas gdy tłumy ludzi obijały się o Niego, gdy obok nich przechodził, ona Go 

dotknęła. Jej wiara umożliwiła jej żywy kontakt z Jezusem, w rezultacie czego 

doświadczyła gwałtownego uzdrowienia. 

Ta różnica między tłumami a kobietą pobudza do zadania pytania:  

 Jak często my sami zaledwie obijamy się o Jezusa - na przykład 

gdy przyjmujemy Go w Eucharystii? 

Czy  

 tylko na wpół świadomie wpadamy na Niego wśród wszystkich 

codziennych zajęć,  

Czy  

 też przychodzimy do Niego zdeterminowani, by dotknąć Go osobiście, 

mając żywą świadomość łaski i mocy, jakie mogą popłynąć od Niego do 

naszego życia? 

 

Marek zauważa, że kobieta ta "posłyszała o Jezusie", co przypomina nam o 

chrześcijańskim obowiązku rozpowiadania o Nim innym (por. 



Mk 13,10: " Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom " 

Rz 10,17: " Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest 

słowo Chrystusa "). 

Niedawno pewien indyjski ksiądz opowiedział mi historię innej kobiety, która 

"posłyszała o Jezusie". Była to sikhijska kobieta z Pendżabu, od dwunastu lat 

dotknięta paraliżem nóg. Po zasłyszeniu, że Jezus uzdrawia ludzi w katolickim 

centrum rekolekcyjnym w południowych Indiach, postanowiła sama się tam wybrać. 

Na miejscu spotkała księdza i opowiedziała mu o swej bolesnej przeszłości, o tym, 

że była dręczona przez męża i jak w rozpaczy skoczyła z balkonu, uszkadzając sobie 

kręgosłup. 

Poruszony ksiądz zaczął jej mówić o nauczaniu Jezusa na temat wybaczenia i 

zaproponował jej, by przebaczyła swemu mężowi. Natychmiast zadała mu pytanie: 

"Czy jeśli wybaczę mężowi, to Jezus mnie uzdrowi?".  

Po szybkiej modlitwie ksiądz odpowiedział: "Nie wiem, czy wolą Jezusa jest cię 

uzdrowić, lecz wiem, że jeśli przebaczysz, doświadczysz pokoju i radości, jakich 

jeszcze nigdy nie zaznałaś". Następnego dnia konferencjonista z tego ośrodka poprosił 

wszystkich, by powstali i podziękowali Bogu za Jego dobroć. 

Kobieta później opowiedziała księdzu, co się stało: "Pomyślałam sobie, że mam tak 

wiele rzeczy, za które powinnam Bogu podziękować. Żyję, mam dwóch synów, którzy 

o mnie dbają. Muszę oddać chwałę Bogu!" Wstała, wzniosła swe ręce ku Bogu                     

i natychmiast została całkowicie uzdrowiona z paraliżu. 

Kobieta pozostała w tym ośrodku kilka miesięcy, by przejść przez obrzęd 

chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Zarówno ona, jak i jej synowie przyjęli 

chrzest i powrócili do domu, by "mówić wszystkim o Jezusie". 

 

Zwycięstwo nad śmiercią  (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. 
 

ST: 1 Krl 17,21; 2 Krl 4,34 

NT: Dz 9,40 II Mt 9,23-26; Łk 8,49-56 

KKK: przywracanie martwych do życia, 994; Jezus wysłuchuje naszych modlitw, 

2616 

 

 [5, 35-36]    

W tym momencie narracja szybko powraca do postaci Jaira. 

Z odważną inicjatywą tamtej kobiety ostro kontrastuje lekceważąca postawa 

posłańców: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? 

Lecz jak już wyraźnie pokazano w Ewangelii, Jezus chce, żeby Go trudzono! 

Ci zaś, którzy Go "trudzą", doświadczą Jego uzdrowicielskiej mocy. 

Po usłyszeniu tej wiadomości serce Jaira musiało wypełnić się bólem na myśl o 

tym, że przez kobietę cierpiącą na upływ krwi doszło do zgubnego opóźnienia. 

Lecz Jezus ignoruje pozbawionych wiary posłańców i pociesza go:  

Nie bój się, wierz tylko! 

Tymi słowami wzywa Jaira, by nabrał głębszej wiary, niż miał do tej pory. 

Sytuacja jest gorsza niż w chwili, gdy po raz pierwszy zwrócił się do Jezusa.        

Wtedy jego córka była zaledwie chora, teraz jednak zostaje poproszony o to, by 

uwierzył, że Jezus może pokonać nawet śmierć. 

Jak wskazał przed chwilą Jezus (w.34), to wiara jest tą podstawą, która umożliwia 

Mu dokonywanie wielkich dzieł (zob. 6,5-6). 

 

[5, 37-38]    

Jezus zabiera ze sobą tylko najbliższe grono uczniów - tych trzech, którzy będą Mu 

towarzyszyć również przy innych kluczowych wydarzeniach:  

 podczas przemienienia (9.2),  

 na Górze Oliwnej (13,3),  

 w trakcie agonii w Getsemani (14,33). 

Ich obecność tutaj sygnalizuje, że  

to, co ma się dokonać, stanowi kolejny kluczowy moment w misji Jezusa, 

pozwalający wejrzeć w Jego boską tożsamość. 



Gdy przybywają do domu, natrafiają na zamieszanie, płaczących i głośno 

zawodzących. Zgiełk ten może świadczyć o obecności specjalnie wynajętych 

żałobników, co było powszechną praktyką wśród starożytnych. 

W odróżnieniu od współczesnych, stoickich mieszkańców Zachodu, starożytni 

Żydzi odbywali żałobę po bliskich za pomocą skomplikowanych rytuałów, 

obejmujących głośne jęki i zawodzenie (Jr 9,17), pieśni żałobne (Jr 9,17; Mt 11,17), 

grę na fletach (Mt 9,23), a nawet golenie głowy i rozdzieranie szat (Jr 16,6; Ez 24,16-

24). 

 

[5, 39-40]    

Jezusowa reakcja na cały ten harmider jest dość zagadkowa:  

Dziecko nie umarło, tylko śpi. 

 Czyżby przeczył On temu, że dziewczynka naprawdę umarła? 

Nie, określenie "spać" jest charakterystycznym dla Niego sposobem mówienia o 

śmierci ( 

J 11,11-14: "To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, 

zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to 

wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o 

zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł. ";  

por. Dn 12,2: " Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do 

wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. "), które było też później 

wykorzystywane we wczesnym chrześcijaństwie ( 

1 Kor 15,51: " Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz 

wszyscy będziemy odmienieni.  "; 

1 Tes 5,10: "  [Jezus] który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z 

Nim żyli.").
2
 

Jezus wzywa słuchaczy do uświadomienia sobie, że śmierć nie stanowi 

ostatecznego końca ludzkiego życia; jest ona tylko przejściową fazą, z której wszyscy 

zostaniemy obudzeni podczas zmartwychwstania. 

Wskrzeszenie przez Jezusa zmarłej dziewczynki było znakiem, że rozpacz i 

przerażenie, wzbudzane przez ostateczny charakter śmierci, nie są już nieuniknioną 

częścią ludzkiego życia (zob. Hbr 2,14-15). 

                                                           
2
 [ Jezus] który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. (Biblia warszawska) - M.K. 



Lecz w odpowiedzi na to wezwanie do wiary żałobnicy wyśmiewali Go - użyty tu 

czasownik wskazuje, że był to śmiech pogardliwy. Z ich ograniczonego punktu 

widzenia nie ma lekarstwa na tragiczną śmierć dziecka. 

Jezus odsunął ich wszystkich, ponieważ niedowiarstwo tworzy atmosferę, w 

której nie mogą się dokonywać Jego wielkie dzieła (zob. Mk 6,5-6). 

 

[5, 41-43]    

Marek zapisuje dokładnie słowa wypowiedziane przez Jezusa po aramejsku, co 

świadczy o tym, jak pamiętne wrażenie wywarło to wydarzenie na świadkach. 

Biorąc dziecko za rękę, jak uczynił to w przypadku teściowej Piotra (1,31), Jezus 

mówi władczym tonem: Dziewczynko, mówię ci, wstań! 

Czasownik oznaczający "wstać", egeiro, jest tym samym słowem, które zostało 

użyte w odniesieniu do zmartwychwstania Jezusa (16,6); 

Określenie to często pojawia się w opisach dokonywanych przez Niego uzdrowień, 

jako znak, że zapowiadają one Jego ostateczne zwycięstwo nad chorobą, śmiercią                      

i wszystkimi skutkami grzechu. 

Dziewczynka natychmiast wstała. 

W reakcji na tę zapierającą dech w piersiach demonstrację mocy, na największy cud 

jak dotąd uczyniony przez Jezusa, świadkowie osłupieli wprost ze zdumienia. 

Zdają sobie sprawę, że pokonanie samej śmierci jest czymś, czego może dokonać 

tylko Bóg - jest znakiem nowego stworzenia, obiecywanego w Piśmie ( 

Iz 25,8 : "Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i 

usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział."; 

Ez 37,13: " I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was 

z waszych grobów, ludu mój."). 

Nakaz Jezusa, aby jej dano jeść, nadaje tej scenie ton czułości i realizmu; zdaje 

On sobie sprawę, że ciało dziewczynki potrzebuje pożywienia, by odzyskać siły. 

Epizod ten kończy się przykazaniem świadkom z naciskiem, by nie wyjawiali tego 

cudu. Wziąwszy pod uwagę żałobników i tłumy podążające za Jezusem, nakaz ten 

byłby trudny do wypełnienia. 

Być może jednak Jezusowi chodzi o to, że powinni unikać nadmiernego rozgłosu              

i celebrować swą radość w zaciszu swego domu. Pogłoska, że Jezus przywrócił 

martwe dziecko do życia, mogłaby prowadzić do powierzchownego poklasku, który 

tylko utrudniłby właściwe zrozumienie Jego mesjańskości. 

 



Wskrzeszenie córki Jaira stanowi punkt kulminacyjny serii cudów 

zrelacjonowanych w tej części Ewangelii Mateusza (Mk 4,35-5,43). 

Każdy z nich coraz bardziej objawia Jezusową moc pokonywania śmierci. 

 Uratował On swych uczniów od nieomal pewnej śmierci podczas burzy 

na jeziorze 

 Wybawił człowieka, który egzystował wśród grobowców, martwy za 

życia 

 Przywrócił zdrowie kobiecie, z której wolno uchodziło życie 

 Wskrzesił martwą dziewczynkę 

W każdym z tych przypadków zbawczej mocy Jezusa doświadcza się dzięki 

odrzuceniu strachu i poddaniu się wierze, która pozwala na żywy z Nim kontakt. 

Marek przygotowuje swoich czytelników na zrozumienie wspaniałości ostatecznego 

zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, jakie dokona się w Jego zmartwychwstaniu, 

poprzedzając zmartwychwstanie wszystkich wierzących do wiecznego życia. 

 

 

 

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. 

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!”. 

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? 

 

 

 
 

 

 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. 

 

 

I czytanie :      Mdr 1, 13–15; 2, 23–24 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących.  Stworzył bowiem 

wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich 

śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi.  Bo sprawiedliwość nie podlega 

śmierci.   

Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go 

obrazem swej własnej wieczności.  A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i 

doświadczają jej ci, którzy do niego należą. 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Cyprian  

 

W drodze do ojczyzny 

Temu zależy na długim pobycie na świecie, kogo świat bawi, kogo schlebiający i 

oszukujący świat zaprasza ponętami ziemskiej rozkoszy. A dalej, gdy świat nienawidzi 

chrześcijanina, dlaczego kochasz tego, który cię ma w nienawiści, a nie idziesz raczej 

za Chrystusem, który cię odkupił i miłuje cię?  



Jan w liście swym woła i mówi, i napomina, byśmy – idąc za pożądaniami 

cielesnymi – nie miłowali świata: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. 

Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim ojcowskiej miłości. Albowiem wszystko, co 

jest na świecie, jest pożądliwością ciała, i pożądliwością oczu, i pychą żywota, 

która nie jest z Ojca, ale jest ze świata. A świat przemija i pożądliwość jego, lecz 

kto czyni wolę Boża, trwa na wieki, jak i Bóg trwa na wieki” (1 J 2, 15–17).  

Raczej, najmilsi bracia, bądźcie gotowi całym umysłem, silną wiarą, krzepkim 

męstwem do spełnienia wszelakiej woli Bożej, a wykluczywszy lęk przed śmiercią, 

myślmy o nadchodzącej nieśmiertelności.  

Okażmy się, że jesteśmy tym, w co wierzymy, byśmy także nie opłakiwali śmierci 

drogich osób, i gdy nadejdzie właściwy dzień powołania niezwłocznie i ochotnie 

spieszyli do Pana na Jego wezwanie...  

Należy rozważać, najmilsi bracia, i raz po raz myśleć, żeśmy się wyrzekli świata i 

żyjemy tu tymczasem jakoby goście i podróżni. Wyczekujemy dnia, który każdego 

przeznacza na jego mieszkanie, który nas, stąd wyrwanych i z sideł światowych 

uwolnionych przywraca rajowi i królestwu.  

 Któżby, znajdujący się w przykrym położeniu, nie spieszył się powrotem do 

ojczyzny?  

 Któżby, żeglując do swoich, nie pragnął gorąco pomyślnego wiatru, by 

drogich jak najszybciej mógł wziąć w ramiona?  

My uważamy raj za naszą ojczyznę, zaczęliśmy już mieć za rodziców 

patriarchów; dlaczego więc nie spieszymy się i nie biegniemy, byśmy mogli widzieć 

ojczyznę naszą i rodziców naszych pozdrowić?  

Oczekuje nas tam wielka liczba drogich: rodziców, braci, dzieci, wielki i 

liczny tłum na nas czeka, o siebie już spokojny, a jeszcze zatroskany o nasze 

zbawienie.  

Zjawić się przed nimi, paść im w objęcia, cóż za radość wzajemna i dla nich, i dla 

nas. Jakaż tam będzie rozkosz królestwa niebieskiego, bez obawy umierania i jak 

wielka i nieskończona szczęśliwość żyć na wieki!  

Tam chwalebny chór apostołów, tam mnóstwo radujących się proroków, tam 

niezliczony lud męczenników chwałą i zwycięstwem ukoronowany za walkę i mękę, 

triumfujące dziewice, które ujarzmiły pożądliwość ciała siłą wstrzemięźliwości, tam 

wynagrodzeni miłosierni, którzy żyjąc i wspierając ubogich, czynili dzieło 

sprawiedliwości, którzy zachowując przykazania Pańskie, przenieśli majętności 

ziemskiego niebieskich skarbów.  

Do tego, najmilsi bracia, spieszmy z gorącą skwapliwością, byśmy sobie życzyli 

być z tymi, by nam dane było szybko przejść do Chrystusa.  



Niech te myśli nasze widzi Bóg, niech na to postanowienie umysłu i wiary spogląda 

Chrystus, dający większą nagrodę miłości tym, którzy z większym do niego zwracają 

się pragnieniem. 

 

   Św. Hieronim  

 

Dla nieśmiertelności stworzył Bóg człowieka 

 

 A dlaczego ciężko jest znieść to, co trzeba niekiedy wycierpieć?  

 Dlaczego bolejemy, że ktoś umarł?  

Nie na to się przecież urodziliśmy, aby żyć wiecznie.  

Abraham, Mojżesz, Izajasz, Piotr, Jakub i Jan, Paweł „naczynie wybrane”, a nade 

wszystko Syn Boży umiera; a my zżymamy się, że ktoś rozstaje się z ciałem, wszak 

dlatego może „zabrany został, aby złość nie odmieniła umysłu jego. Podobała się 

bowiem Bogu dusza jego; dlatego pospieszył się wywieść go spośród nieprawości” 

(Mdr 4, 11.14), aby w długiej drodze życia nie skręcił na bezdroża.  

Trzeba ubolewać nad umarłym, ale nad takim, którego piekło pochłania, którego 

czeluście pożerają, dla którego ukarania wieczny ogień się pali.  

My, którym przy śmierci towarzyszy orszak aniołów, którym wychodzi naprzeciw 

Chrystus, martwmy się raczej, jeśli dłużej w owym przybytku śmierci mieszkamy.  

Bo jak długo tu przebywamy, tułamy się z dala od Pana, opanowuje nas owo 

pragnienie: „Biada mi, że się przedłużyło pielgrzymowanie moje; mieszkałem                 

z obywatelami Kedaru, za długo przechodniem jest dusza moja” (Ps 119, 5n).  

Jeżeli „Kedar” oznacza „ciemności”, a świat niniejszy jest ciemnościami, ponieważ 

światłość świeci w ciemnościach, a ciemności jej nie ogarnęły; przeto radujmy się 

naszą Blezyllą, która z ciemności przeszła do światłości (J 1, 5).  

 

* * * 

Jezus, nad którym niech spocznie pokój, powiedział: „Świat jest mostem. 

Przechodźcie przez niego, ale nie zatrzymujcie się na nim, aby zamieszkać”. 

Agrafon (zdanie przypisywane Jezusowi) muzułmańskie z XVI w. z Indii. 


