
92

Cierpiąca kobieta – dotyk wiary40
Pewnie zdarzyło ci się chorować. Choroba to taki stan organizmu, gdy 

czujemy się źle, ponieważ nasz organizm nie może prawidłowo funkcjo-
nować. Czujemy, że coś nas boli, czasami mamy katar, kaszel, podwyż-

szoną temperaturę, jest nam zimno, nie możemy swobodnie się bawić. 
Istnieje wiele sposobów pomocy osobie chorej: przygotowanie herbaty 

z cytryną i miodem, sprowadzenie lekarza, podanie leków… Czasami wy-
starczy posiedzieć obok, aby poprawić nastrój choremu… Bardzo ważne 
jest też pragnienie wyzdrowienia.

Są także osoby, które proszą o wyzdrowienie Jezusa, bo wierzą w Jego 
Bożą moc.

Kobieta z Ewangelii cierpiała na krwotok. Żaden z lekarzy, których 
prosiła o pomoc, nie był w stanie jej pomóc. Dodatkowo jej sytuacja ma-
terialna była trudna, gdyż cały swój majątek wydała na leczenie. Gdy 

usłyszała o Jezusie, uwierzyła, że On 
może ją uzdrowić. Wystarczyło muś-
nięcie Jego płaszcza. Był to dotyk 
wiary. Została uzdrowiona. Jedno do-
tknięcie Jezusa zmieniło całe jej życie. 
Po dwunastu latach choroby poczuła, 
że jest zdrowa.

Kobieta powróciła do domu. 
Chciała się podzielić z bliskimi ra-
dosną nowiną o odzyskaniu zdrowia. 
Uwierzyła w moc Jezusa i nie zawio-
dła się. Potwierdzają to słowa same-
go Jezusa: „Twoja wiara cię ocaliła”. 
Wiara jest konieczna, byśmy mogli 
zostać uzdrowieni.

Gdy Jezus podążał, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta, która od dwu-
nastu lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, z których 
żaden nie mógł jej uleczyć, podeszła z tyłu i dotknęła frędzli Jego płaszcza, a na-
tychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał: „Kto się Mnie dotknął?” Gdy 
wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: „Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię otaczają 
i ściskają”. Lecz Jezus rzekł: „Ktoś się Mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła 
ode Mnie”. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, podeszła drżąca i padłszy przed 
Nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast 
została uleczona. Jezus rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!”.

(Łk 8,42b-48)
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Zaśpiewaj
Kiedyś wino i chleb,
teraz Ciało i Krew,
możesz wierzyć lub nie –
to naprawdę dzieje się.
Ciągle czekasz na cud,
niespokojny twój duch.
A ja przypomnę, że
w ciszy i przy blasku świec 
cud największy dzieje się.

Zastanów się
– Z czego Jezus może cię uleczyć? 
– Kiedy szukasz u Jezusa uzdrowienia?
– Czy rzeczywiście z wiarą prosisz o nie Jezusa?
– W jakich sytuacjach dostrzegasz działanie Boga w swoim życiu?
– O co modli ci się najłatwiej?
– Przed kim masz odwagę przyznać się do swojej wiary? 
– Czy nie boisz się ośmieszenia swojej wiary?

Zapamiętaj
Wiara jest okazaniem całkowitego zaufania Bogu i dobrowolnym 
poddaniem się Jego słowom. Człowiek wierzący okazuje pełną uf-
ność w moc Boga. Wierzy, że Ten, który dał życie, ma również 
moc przywrócić zdrowie.

Zadanie
1.  Zastanów się i napisz, kto w twoim otoczeniu jest przykładem 

wiary. Uzasadnij, dlaczego tak postrzegasz tę osobę. 
2.  Podczas wieczornej modlitwy poproś Jezusa, by pokazał ci, 

z czego cię może wyleczyć. Poproś Go również o to, by twoja 
wiara w Jego moc stawała się coraz większa.

Częściej spotykamy się z chorobą duszy niż ciała. W jednym i drugim 
przypadku możemy dotknąć Jezusa i prosić z wiarą o uzdrowienie. To do-
tknięcie dokonuje się w sakramen-
tach. Są one widocznym znakiem 
łaski Boga. Przez uzdrowienie Bóg 
odmienia nasze życie.

Kilka słów o...
Cudowne uzdrowienia doko

nane przez Jezusa potwier

dzają, że jest On oczekiwa

nym Mesjaszem.
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