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Tydzień 3: DOTKNIJ / Dzień 12: Mt 9,18-26 

Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik [synagogi] przyszedł do Niego i, oddając pokłon, prosił: 

«Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz 

z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu 

i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę 

zdrowa. Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta 

była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: 

«Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, 

wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. 

 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz 

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia 

na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje 

intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), 

a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Zobacz oczyma wyobraźni opisaną w tekście Ewangelii scenę. 

Tłum, do którego przemawia Jezus, apostołów, kobietę, którą przeciska się przez tłum, aby dotknąć płaszcza 

Jezusa. Zobacz też zwierzchnika synagogi, jego córkę i domowników płaczących nad jej ciałem. Z kim się 

najbardziej utożsamiasz? Czyja sytuacja w tej scenie jest najbliższa Twojej obecnej sytuacji, Twojemu 

stanowi ducha? Na czas tej medytacji bądź tą osobą. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę otwartości na doświadczenie 

dotykania i bycia dotkniętym przez Boga. 

 

Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok 

Dzisiejszy tekst Ewangelii opisuje dwie, na pozór bardzo różne, sytuacje. Młodej 12 letniej dziewczynki 

i dojrzałej kobiety, która od 12 lat cierpi na uporczywą chorobę. Nie wiemy jak wyglądało życie córki Jaira 

przed opisaną sytuacją. Może chorowała już wcześniej, a może była zdrowa przez wiele lat, zachorowała 

nagle i tak poważnie, że jej choroba zakończyła się śmiercią. Druga opisana w Ewangelii kobieta cierpiała 

na krwotok od 12 lat. Powolny upływ krwi, z którym nie potrafiła sobie poradzić ani ona sama, ani lekarze, 

do których zwracała się o pomoc. Przypadłość, której na zewnątrz może w ogóle nie było widać, a która 

powoli osłabiała jej ciało i psychikę. Z czasem być może doprowadziłaby ją do śmierci z wycieńczenia 

i osłabienia. Taką chorobą dla duszy jest grzech. To on oddala od Boga, powoduje stopniowe zamieranie 

relacji z Nim. Grzech ciężki to zerwanie relacji z Bogiem, to śmierć. Za to chorobą podstępnie i powoli 
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zabierającą spokój duszy jest często niewielka przywara, grzech powszedni, zaniedbanie… Coś z czym 

przez lata zmagasz się, usiłujesz zmienić, poprawić, a to ciągle powraca. Może jest to zadawniony żal, uraza 

do kogoś, krzywda, której doznałeś, a nie potrafisz wybaczyć. Może jest to coś, czego nie potrafisz 

wybaczyć sobie – coś, co wraca do Ciebie mimo upływu czasu. Ten brak przebaczenia powoduje apatię, 

zabiera radość życia. Pomyśl czy jest w Twoim życiu coś co od lat nie daje ci spokoju, na wspomnienie 

czego wciąż odczuwasz żywe emocje: żal, smutek, złość, może zazdrość. Co to takiego? 

 

«Twoja wiara cię ocaliła».  

Obie te, na pozór różne sytuacje, choć  po ludzku sądząc są bez wyjścia – kończą się uzdrowieniem. 

Zauważ, że Jezus na prośbę Jaira reaguje natychmiast. Ewangelista pisze „Jezus wstał i wraz z uczniami 

poszedł za nim”. Choć po ludzku na wszelkie działania było już za późno, choć słudzy mówili, by Jair nie 

trudził już Mistrza, On nie zważając na te głosy spełnia prośbę Jaira - idzie do jego domu i wskrzesza 

dziewczynkę. Choć Jezus nie chciał rozgłosu, takie wydarzenie musiało wywołać sensację wśród tych, 

którzy widzieli jej śmierć. Za to uzdrowienie kobiety dokonało się niezauważalnie, jakby mimochodem. 

Dzisiejszy tekst Ewangelii pokazuje dwa rodzaje chorób i dwa sposoby uzdrowienia, ale w obu kluczem do 

uzdrowienia jest niezachwiana wiara w moc Jezusa. Nieważne czy Twój problem, Twój grzech jest 

widoczny, czy też zakamuflowany i powoli zatruwa Ci życie. Jedyną drogą do uzdrowienia jest dotknąć 

Jezusa lub pozwolić by On dotknął Ciebie. Czy masz w sobie dość determinacji i dość zaufania, by 

doświadczyć tego dotyku? A jeśli nie - co Cię powstrzymuje?  

Jest jeszcze jedna różnica w obu sytuacjach. Kobieta sama szukała pomocy u Jezusa. Nie był dla niej 

przeszkodą tłum napierający zewsząd. Pokonała wstyd, zażenowanie i fizyczną słabość. Jej determinacja 

i wiara ocaliły ją. Córka Jaira była zbyt chora, by sama mogła przyjść do Jezusa. To ojciec prosił w jej 

sprawie, to jego wiara skłoniła Jezusa do zdziałania cudu. 

Zapewne modlisz się w różnych intencjach. Dzisiejszy tekst Ewangelii pokazuje, że szczera, pełna ufności 

modlitwa, jeśli nie stoi w sprzeczności z wolą Bożą - zostaje wysłuchana. Pokazuje też, że ważne jest, aby 

modlić się nie tylko za siebie, ale też za innych, szczególnie za tych, którzy sami do Boga nie przyjdą. Za 

tych, którzy stracili ufność albo jeszcze nie poczuli, że tylko Bóg może dotknąć ich serca i uleczyć je. 

Pomyśl za kogo szczególnie chcesz się dziś modlić. Dla kogo prosisz o Jezusowe „Talitha kum”? 

 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei 

na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel 

z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 


