
Nie bój się, tylko wierz

Wracamy dziś do miejsca, w którym zatrzymaliśmy się kilka tygodni temu. Do 8 rozdziału

Ewangelii Łukasza. Dziś będzie dwa w jednym. Bo mamy jedną historię o dwóch uzdrowieniach. O

dwóch  uratowanych  kobietach.  Jest  tu  kilka  podobieństw,  ale  też  kilka  zastanawiających

kontrastów. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza 8:40-56:

Ewangelia Łukasza 8:40-56

40 Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością. Wszyscy bowiem na Niego czekali.

41 Wtedy zjawił się człowiek imieniem Jair. Był on przełożonym synagogi. Padł Jezusowi do

stóp i zaczął Go błagać, aby wstąpił do jego domu.

42 Miał  bowiem dwunastoletnią  córkę,  jedynaczkę,  która  właśnie  umierała.  A gdy On szedł,
tłumy zewsząd na Niego napierały.

43 Wtem pewna kobieta,  która przez dwanaście lat  cierpiała na krwotok i  wydała na lekarzy
wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić,

44 podeszła z tyłu, dotknęła frędzla Jego szaty — i jej krwotok natychmiast ustał.

45 Kto  Mnie  dotknął?  —  zapytał  Jezus.  Podczas  gdy  wszyscy  zaprzeczali,  Piotr  zauważył:
Mistrzu, tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają.

46 Jezus jednak powiedział: Ktoś Mnie dotknął, gdyż poczułem, że wyszła ze Mnie moc.

47 Kobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem, przypadła do
Jezusa  i  publicznie  wyznała,  dlaczego  Go  dotknęła;  wyznała  też,  że  natychmiast  została
uleczona.

48 Wtedy Jezus zwrócił się do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.

49 Nie dokończył jeszcze tych słów, gdy przybył posłaniec z domu przełożonego synagogi z taką
wiadomością: Twoja córka nie żyje, nie trudź już Nauczyciela.

50 Jezus posłyszał te słowa i zwrócił się do Jaira: Nie bój się! Uwierz, a będzie ocalona.

51 Po przybyciu na miejsce, Jezus nie pozwolił nikomu wejść ze sobą do środka, poza Piotrem,
Janem, Jakubem, ojcem oraz matką dziecka.

52 W domu wszyscy płakali i na znak żałoby po dziewczynce bili się w pierś. Przestańcie płakać
— powiedział do nich Jezus — ona nie umarła, tylko śpi.

53 Wtedy zaczęli drwić z Niego, gdyż na własne oczy widzieli, że umarła.

54 On natomiast ujął ją za rękę i głośno powiedział: Dziewczynko, wstań! 
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55 Wówczas powrócił jej duch, natychmiast wstała, a On polecił, by dano jej jeść.

56 Rodzice wpadli w zachwyt! Jezus jednak zabronił im komukolwiek mówić o tym wydarzeniu.

Ewangelia Łukasza przedstawia tę historię zaraz po powrocie z kraju Gerazeńczyków. Jezus

uwolnił tam opętanego, a potem wrócił jeziorem do Galilei. Ewangelia Mateusza też umieszcza tę

historię po tych wydarzeniach. Ale nie bezpośrednio po. Bo między nimi jest jeszcze uzdrowienie

sparaliżowanego, powołanie Mateusza i rozmowa o poście. Historia o dwóch kobietach jest tam po

tej rozmowie o znaczeniu postu. Gdzie Jezus tłumaczył, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą.

Wydaje  się,  że  ta  chronologia  jest  właściwa.  Bo tylko  w Ewangelii  Mateusza  początek

dzisiejszej historii  wskazuje na konkretny czas.  W jego Ewangelii  ten fragment  zaczyna się od

słów: „Gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł” itd. Więc przełożony

synagogi przyszedł do Jezusa, kiedy trwała ta rozmowa o poście.

Łukasz umieścił to w serii historii, które pokazują moc Jezusa. Wcześniej była moc Jezusa

nad siłami natury na jeziorze. Potem moc Jezusa nad demonami. A teraz ostatnia historia w tej serii,

która pokazuje moc Jezusa nad chorobą i śmiercią. 

Struktura tego fragmentu jest bardzo ciekawa. Właściwie są to dwie historie, które są ze

sobą połączone jak w kanapce. Bo zaczyna się od informacji o umierającej dziewczynce. Kiedy

Jezus do niej wyrusza, zatrzymuje Go kobieta chorująca na krwotok. Po uleczeniu tej kobiety, Jezus

idzie dalej,  żeby przywrócić życie dziewczynce. Bo w międzyczasie dostajemy informację o jej

śmierci. Między tymi kobietami jest kilka podobieństw. Dziewczynka miała 12 lat. Kobieta była

chora  od  12  lat.  Dziewczynka  traciła  i  straciła  życie.  Kobieta  traciła  i  straciła  swój  majątek.

Dziewczynka była córką Jaira. Kobietę nazwał córką Jezus.

Ale osoby, które prosiły Jezusa o pomoc były bardzo różne. Jair miał wysoką pozycję w

społeczeństwie. Krwawiąca kobieta, z powodu swojej choroby, była wykluczona ze społeczeństwa.

I bardzo różny był sposób uzdrowienia. Kobieta z krwotokiem chciała pozostać w ukryciu. Ale

Jezus  wymusił  na  niej,  żeby  publicznie  przyznała  się  do  uzdrowienia.  Z  kolei  w  przypadku

dziewczynki to Jezus zadbał o wskrzeszenie w ukryciu. I zabronił mówić o tym, co się stało.
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W 41  wersecie  poznajemy  Jaira,  który  był  przełożonym  synagogi.  Miał  więc  wysoką

pozycję społeczną. Każda synagoga miała swoją radę starszych i miała też jednego przełożonego.

To on organizował  spotkania.  Wyznaczał  osoby,  które  miały  prowadzić  modlitwę.  Które miały

czytać Pismo. Prosił też ludzi, którzy mieli nauczać. Więc najprawdopodobniej miał już kontakt z

Jezusem. Bo Jezus nauczał już w synagodze w Kafarnaum. A w tym mieście rozgrywa się ta akcja.

To w tej synagodze ludzie zdumiewali się tym, że Jezus nauczał z mocą. To tam uwolnił opętanego

przez ducha nieczystego. Więc Jair widział już moc Jezusa. Dlatego zwrócił się właśnie do Niego.

Mimo swojej wysokiej pozycji, padł do nóg Jezusa. Bo w tym momencie ważniejsza była

jego  rola  ojca  dwunastoletniej  dziewczynki.  Nie  przejmował  się  tym,  co  powiedzą  żydowscy

przywódcy. A miał z nimi relacje jako przełożony synagogi. Ważniejsze było to, że jego jedyna

córka była bliska śmierci.

Jezus od razu zgodził się pójść do jego domu. Poszedł tam razem ze swoimi uczniami. Szedł

też z nimi tłum ludzi. W 42 wersecie czytamy, że tłumy napierały czy też cisnęły się na Niego. To

jest to samo słowo, co w przypowieści o siewcy, kiedy czytamy o przyduszeniu ziarna. Więc Jezus

musiał przeciskać się przez tłum. Jak celebryta, który przechodzi przez tłum swoich fanów. Z tą

różnicą, że Jezus nie miał ochroniarzy, którzy torowali Mu drogę.

W tym tłumie pojawiła się kobieta, która też liczyła na pomoc Jezusa. Bo żaden lekarz nie

mógł jej uleczyć. Od 12 lat zmagała się z krwotokiem. Łukasz nie sprecyzował o jaki krwotok

chodzi. Wiele osób zakłada, że był to krwotok ginekologiczny. Trudno sobie nawet wyobrazić jej

cierpienie.  I  to  z  kilku  powodów.  Po  pierwsze,  była  to  długa  i  uciążliwa  choroba.  Po  drugie

czytamy, że wydała całe swoje mienie na lekarzy.  Łukasz napisał to dosyć łagodnie. Dosadniej

opisał to w swojej Ewangelii Marek. Marek napisał, że kobieta zniosła wiele ze strony lekarzy i

miała się nawet gorzej po ich leczeniu. Łukasz sam był lekarzem, więc może dlatego był bardziej

wyrozumiały wobec kolegów po fachu. A po trzecie, to krwawienie sprawiało, że przez 12 lat była

uznawana za nieczystą. Według prawa Mojżeszowego kobieta miała być nieczysta przez wszystkie

dni upływu krwi.

Możemy na to patrzeć z  niezrozumieniem. Nie będę tu  wchodził  w znaczenie rytualnej

czystości  i  nieczystości.  Ale  poza  tym rytualnym wymiarem,  reguły  czystości  były  ważne  dla

utrzymania higieny. To był świat, w którym nie było ani mydła ani umywalek z wodą. Przepisy o

rytualnej  czystości  pomagały  zapobiegać  transmisji  chorób.  Dlatego  była  wykluczona  ze
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społecznych relacji. Choroba wykluczała ją też z udziału w życiu religijnym. Rabini mogli nawet

uważać, że ten krwotok był skutkiem jakiegoś grzechu. 

Ta kobieta cierpiała w taki sposób już od 12 lat. Zaczęło się to mniej więcej wtedy, kiedy

urodziła się córka Jaira. Przez ten czas wydała wszystko, co miała, żeby znaleźć ratunek w swojej

chorobie. Kiedy już nie miała niczego, zdecydowała się zwrócić do Jezusa. Ale nie zamierzała robić

tego publicznie. Wierzyła, że wystarczy, jeśli dotknie się Jego szaty. Werset 44:

Ewangelia Łukasza 8:44

podeszła z tyłu, dotknęła frędzla Jego szaty — i jej krwotok natychmiast ustał.

Nakaz noszenia takich frędzli pochodzi z Księgi Liczb. I podany jest tam też powód. Frędzle

miały  przypominać  o  przestrzeganiu  Bożego prawa.  Oczywiście  Jezus  nie  potrzebował  takiego

przypomnienia. Ale też nosił szatę zakończoną frędzlami. Bo tak mówiło Boże prawo.

Właśnie tego dotknęła się ta schorowana kobieta. I natychmiast ustał jej krwotok. Może nam

się  wydawać,  że  ta  kobieta  kierowała  się  magicznym myśleniem.  I  mamy  w Biblii  przykłady

podobnych zachowań. W Dziejach Apostolskich ludzie kładli chorych tak, żeby padł na nich cień

Apostoła Piotra.  Zanosili  też chorym chustki i  przepaski,  które dotknęły skóry Apostoła Pawła.

Kierowali się wiarą, która może się wydawać dosyć prymitywna. Ale w ten sposób wierzyli w Bożą

moc, która działała przez te osoby. I ta wiara spodobała się Jezusowi. Bo podkreślił później, że to

wiara ją uzdrowiła.

Ale najpierw Jezus zapytał, kto Go dotknął. To pytanie Jezusa nie musiało oznaczać, że nie

wiedział,  kto  Go  dotknął.  W  Edenie  Pan  Bóg  zapytał  Adama  „gdzie  jesteś”?  A nie  mamy

wątpliwości, że to wiedział. Pan Jezus mówił czasem słowa, które miały pokazać coś innym, a nie

Jemu  samemu.  W tym  przypadku  chodziło  o  to,  żeby  kobieta  przyznała  się  do  tego,  co  się

wydarzyło. Jezus nie chciał, żeby została w ukryciu. I nie chciał dać jej tylko uzdrowienia. Chciał ją

całkowicie oczyścić.

Początkowo kobieta nie chciała się przyznać. Może nie chciała narażać innych na problemy.

Była uznawana za nieczystą. Więc każdy, kto się jej dotknął, też stawał się nieczysty. A w takim

tłumie  miała  pewnie  kontakt  z  wieloma  osobami.  Zwrócił  też  na  to  uwagę  Apostoł  Piotr.  Bo

powiedział,  że  przecież  tłumy  ściskają  i  napierają  na  Jezusa.  Więc  mnóstwo  osób  Go  wtedy

dotknęło. Ale Jezusowi nie chodziło o zwykłe dotknięcie. W 46 wersecie powiedział, że poczuł, jak
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wyszła z Niego moc. To nie musiało oznaczać, że Jezus stracił część swojej mocy. Nie chodzi też o

to, że moc wyszła z Jezusa wbrew Jego woli.

Jezus podkreślił po prostu, że nie chodziło Mu o dotyk, jak wszystkie pozostałe. Przez te

słowa zwrócił uwagę, że wydarzyło się coś znaczącego. Jezus nie chciał, żeby ta kobieta pozostała

w ukryciu. I widzimy, że ta kobieta w końcu to zrozumiała. Wersety 47-48:

Ewangelia Łukasza 8:47-48

47 Kobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem, przypadła do

Jezusa  i  publicznie  wyznała,  dlaczego  Go  dotknęła;  wyznała  też,  że  natychmiast  została

uleczona.

48 Wtedy Jezus zwrócił się do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.

Kolejny raz widać strach wobec potęgi Bożej mocy. Mogła też drżeć, bo zależało jej na tym,

żeby się nie ujawnić. Pewnie nie chciała narazić na nieczystość Jezusa i innych osób. Ale Jezus już

nie raz pokazywał, że to nie On przejmuje nieczystość nieczystego. Jezus oczyszcza nieczystych

swoją czystością. Nie bał się kontaktu ani z trędowatym, ani z jawnogrzesznicą ani ze zmarłymi. Za

każdym razem to te osoby wychodziły przemienione.

Uzdrowienie tej kobiety przypomina odpuszczenie grzechów kobiecie z 7 rozdziału. Tam

też była kobieta, którą uważano za nieczystą. Tylko, że jej problemem było życie w grzechu. Jednak

zdobyła się na odwagę, żeby dotknąć Jezusa. Nieczystość kobiety w tym fragmencie wynikała z

choroby.  Ale  w  obu  przypadkach  ludzie  mogli  uważać,  że  kontakt  z  nimi  uczynił  Jezusa

nieczystym. I w obu przypadkach Jezus jasno zakomunikował, że te kobiety są uratowane. Nikt nie

musiał  się  tego  domyślać.  Jezus  powiedział  to  przy  świadkach.  W domu Szymona  zdjął  z  tej

kobiety opinię grzesznicy. Bo ogłosił, że odpuścił jej grzechy. Tutaj zdjął z tej kobiety znamię jej

choroby. Po tylu latach ludzie nauczyli się pewnie, żeby się do niej nie zbliżać. Gdyby odeszła po

cichu, ludzie dalej  mogliby uznawać ją za nieczystą. Bo skąd mogliby wiedzieć, że nie ma już

takich  problemów? Dalej  mogliby  być do niej  uprzedzeni.  Dlatego Jezus  wyróżnił  ją  z  tłumu.

Dzięki temu ludzie mogli się dowiedzieć, że Jezus ją uzdrowił. A przez to nie patrzyli już na nią

jako na nieczystą.

Kobieta usłyszała od Jezusa, że jej wiara ją uzdrowiła. Nie magiczne frędzle, tylko wiara.

Było tam wiele osób, które dotykały Jezusa, ale to ona została uzdrowiona. Jezus użył tutaj słowa,

które oznacza zarówno uzdrowienie fizyczne, jak i duchowe. O duchowym ratunku świadczy to, że
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mogła odejść w pokoju. Jezus dał jej o wiele więcej niż fizyczne uzdrowienie. Dał jej nowe życie,

w którym miała pokój z Bogiem. Przez 12 lat nie znalazła dla siebie ratunku. Zrobiła wszystko, co

po ludzku potrafiła. Wydała cały swój majątek. I kiedy nie mogła już nic zaoferować, została jej

tylko i aż wiara. Kobieta przyszła do Jezusa, kiedy straciła wszystko, co miała.

Ta  historia  nie  jest  jakimś  przepisem na  znalezienie  Zbawiciela.  W tym sensie,  że  nie

musimy stracić wszystkiego, żeby Go znaleźć. Ale Bóg może użyć beznadziejnych okoliczności,

żeby pokazać prawdziwe źródło nadziei. Żebyśmy zobaczyli, w co tak naprawdę warto uwierzyć.

Żebyśmy zdali sobie sprawę, że nie damy rady o własnych siłach. Właśnie taką wiarę podkreślił

Jezus. W swojej wierze kobieta zaryzykowała, że kogoś zanieczyści. Ale miała nadzieję, że Jezus ją

uzdrowi. Może słyszała, że Jezus pomagał już w takich beznadziejnych przypadkach. Że niejeden

nieczysty odzyskał to, co stracił przez chorobę czy grzech.

Jezus zwrócił  się  też do niej  w szczególny sposób. Nazwał ją córką.  W żadnym innym

miejscu Biblii Jezus nie użył takiego zwrotu. Ta kobieta przez swoją chorobę straciła wszystko. A

teraz zyskała nie tylko zdrowie, ale też zbawienie i szczególną relację z Jezusem. Te słowa musiały

też zabrzmieć szczególnie dla Jaira. Pewnie niecierpliwił się tym, kiedy Jezus pójdzie z nim do jego

domu. Bo leżała tam jego umierająca córka. I w takiej chwili słyszy Jezusa, który mówi do innej

schorowanej  kobiety:  córko.  Z  jednej  strony  mogło  mu  to  dawać  nadzieję.  Że  ma  moc,  żeby

uratować też jego córkę. Z drugiej strony zabierało cenny czas.

I właśnie w tej chwili przyszły złe wieści o jego córce. W 49 wersecie czytamy:

Ewangelia Łukasza 8:49

Nie dokończył jeszcze tych słów, gdy przybył posłaniec z domu przełożonego synagogi z taką
wiadomością: Twoja córka nie żyje, nie trudź już Nauczyciela.

Co za  empatia… Twoja  córka  nie  żyje,  daj  już  sobie  spokój!  A właściwie,  daj  spokój

Nauczycielowi! Widać,  że ich wiara miała swój limit.  Wierzyli,  że Jezus mógł uzdrowić nawet

umierającą dziewczynkę. Ale stracili nadzieję, kiedy dziewczynka umarła. Jezus wiedział, że był to

duży cios dla Jaira. Dlatego od razu powiedział mu, żeby się nie bał i wierzył. Bo dziewczynka

będzie ocalona.

Część komentatorów biblijnych uważa, że jest tam warunek. Że Jair miał wierzyć, żeby jego

córka została uzdrowiona. Ale nie musi to wynikać z tego zdania. Jezus nie powiedział, że jeśli Jair

będzie  wierzył,  to  jego  córka  będzie  ocalona.  Nie  wszystkie  uzdrowienia  czy  wskrzeszenia
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wynikały z wiary chorego czy jego bliskich. Tak było z pewnością w przypadku kobiety wyleczonej

z krwotoku. W tym przypadku widzieliśmy już wiarę Jaira, że Jezus ma moc uzdrowić jego córkę. I

nawet po takiej informacji trudno mi sobie wyobrazić, żeby Jair stracił całą nadzieję. Szczególnie

jeśli Jezus powiedział mu, żeby się nie bał. Więc Jezus powiedział mu, żeby nie był jak ci, którzy

myślą, że to już koniec.

Z Ewangelii  Marka dowiadujemy się,  że Jezus poszedł  tam tylko z Piotrem, Jakubem i

Janem. Marka 5:37 mówi, że „nie pozwolił nikomu iść z sobą” z wyjątkiem tych trzech uczniów.

Więc  Jezus  powstrzymał  cały  ten  tłum,  który  wcześniej  na  Niego napierał.  Zadbał  o  to,  żeby

kolejny cud nie miał wielu świadków. Czyli zupełnie przeciwnie do uzdrowienia tej kobiety. Bo

tutaj Jezus chciał, żeby przyznała się publicznie.

Choć kiedy przyszli do domu Jaira, to było tam sporo osób. Ale zaraz zobaczymy, że Jezus

też nie dał im zobaczyć tego cudu. Wszyscy oni płakali i żałowali dziewczynki. Kiedy człowiek

umierał, bardzo szybko organizowano żałobników. Wynajmowano też płaczących. Ludzi,  którzy

mieli  głośno płakać i  recytować imię zmarłego.  Z Ewangelii  Mateusza wiemy,  że byli  tam też

fleciści. Więc żałobna atmosfera różniła się bardzo od tej, którą znamy. U nas w żałobie panuje

cisza. Tam chodziło o to, żeby głośno wyrazić swój żal.

Jezus powiedział tym ludziom, żeby nie płakali,  bo dziewczynka tylko śpi. Jezus mówił

czasem o śmierci w taki łagodny sposób. Podobnie było przy śmierci Łazarza, którego Jezus też

wskrzesił.  Choć  w  tamtej  relacji  jest  inne  greckie  słowo.  I  dlatego  niektórzy  sugerują,  że

dziewczynka nie zmarła, tylko była w śpiączce. Ale trudno mi to przyjąć, skoro później czytamy, że

powrócił jej duch. A reakcja ludzi na słowa Jezusa też jest dosyć jasna. W 53 wersecie czytamy, że

drwili z Jezusa, bo wiedzieli, że umarła. Więc słowa Jezusa oznaczały bardziej, że to nie jest jeszcze

jej koniec.

Tu warto wyjaśnić, kto drwił z Jezusa. Nie chodziło tu o rodziców. Bo trudno, żeby zaczęli

się wyśmiewać, kiedy stracili swoje dziecko. Chodziło tu o tych wynajętych żałobników. Bo tak

szybko potrafili przejść z płaczu do wyśmiewania.

Jezus nie pozwolił wejść do dziewczynki nikomu poza rodzicami i trójką swoich uczniów.

Tylko trzy razy Jezus wyróżnił jedynie Piotra, Jana i Jakuba. Było tak jeszcze przy przemienieniu i

podczas modlitwy w Getsemane. Więc podczas szczególnych momentów. Tutaj mamy pierwszą

taką sytuację.
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Jezus ujął dziewczynkę za rękę. Ponownie, Jezus nie bał się, że kontakt ze zwłokami uczyni

Go nieczystym. I wystarczyło, że powiedział dwa słowa. Dziewczynko, wstań. Po tych słowach

powrócił jej duch. Jest to podobny opis do wskrzeszenia syna wdowy przez Eliasza. Tam czytamy z

kolei: „wróciła dusza tego dziecka do niego”. Zaraz po tym Jezus polecił, żeby dano jej jeść. To był

dowód, że rodzice nie zobaczyli żadnej zjawy. Ich córka odzyskała życie.

Jej rodziców ogarnęło zdumienie. Dosłownie wyszli z siebie. Natomiast Jezus przykazał im,

żeby nikomu nie mówili, co się stało. To nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus polecił, by nie mówić

innym o uzdrowieniu. Ale w tym przypadku wydaje się to bardziej zastanawiające. Bo ludzie i tak

dowiedzieli  się, że dziewczynka wróciła do życia. Trudno byłoby ukryć coś takiego, kiedy pod

domem zebrało się wielu żałobników. Kiedy tyle osób słyszało o jej śmierci. I faktycznie wieść o

wskrzeszeniu rozeszła się po całej okolicy. Wiemy to z Ewangelii Mateusza.

Dlatego można się zastanawiać, czemu służyło to polecenie. Może było skierowane tylko do

rodziców. Bo w ostatnim wersecie mowa jest o nich. A potem czytamy, że Jezus przykazał „im”,

żeby  nic  nie  mówili.  Może  chodziło  o  to,  żeby  zostali  z  córką  zamiast  opowiadać  innym  o

uzdrowieniu. Żeby mogli spędzić z nią czas bez tłumu ludzi, którzy pewnie chcieliby ją zobaczyć.

Może chodziło o ograniczenie rozgłosu, który i tak był duży.

Ale zwróciłbym uwagę na to, że ta tajemniczość zaczęła się już wcześniej. Najpierw Jezus

pozwolił  przyjść do tego domu tylko  trzem swoim uczniom. Potem nie dał  oglądać tego cudu

zgromadzonym tam żałobnikom. Tym, którzy wyśmiewali się ze słów Jezusa. Więc mogło chodzić

o to, żeby nie dzielić się dobrą nowiną z tymi, którzy nie uwierzyli Jezusowi. Na zasadzie, że jeśli

nie wierzyli słowom Jezusa, to nie uwierzą w Niego dzięki Jego cudom.

To zgadzałoby się z inną historią, którą w Ewangelii Łukasza mamy 8 rozdziałów dalej. W

drugiej części 16 rozdziału jest podobieństwo o żebraku Łazarzu i bogaczu. Łazarz po śmierci trafił

na miejsce, które nazwane jest łonem Abrahama. Bogacz cierpiał męki w krainie umarłych. Bogacz

próbował wtedy wyprosić jakąś pomoc. Błagał, żeby Łazarz przyszedł i uśmierzył jego cierpienie.

Wtedy Abraham odpowiedział mu, że nie ma takiej możliwości. Że nikt nie może po swojej śmierci

przejść  z  miejsca  potępienia  do miejsca  błogosławieństwa.  Ani  w drugą stronę.  Wtedy bogacz

poprosił, żeby Łazarz ostrzegł chociaż jego rodzinę. Żeby wrócił do życia i ostrzegł jego braci.

Abraham powiedział, że nie ma takiej potrzeby, bo jego bracia mają Mojżesza i proroków. I tych

powinni słuchać. Bogacz przekonywał jeszcze, że opamiętaliby się, gdyby przyszedł do nich ktoś z

umarłych. Myślę, że wiele osób dzisiaj powiedziałoby podobnie. Że jakby Pan Bóg zrobił taki cud,
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że ktoś z umarłych wróciłby do życia, to wtedy by uwierzyli. Ale widzimy tam, że wcale by tak nie

było. W 31 wersecie czytamy, że „choćby ktoś z umarłych powstał, też nie uwierzą”.

Jaki ma to związek ze wskrzeszeniem córki Jaira? Może nam to pomóc zrozumieć, czemu

nie mieli mówić innym o tym cudzie. Bo to i tak by nic nie zmieniło dla tych, którzy nie wierzyli

słowom Jezusa. Mieszkańcy tych okolic widzieli już i słyszeli o wielu cudach Jezusa. Słyszeli Jego

nauczanie.  Więc  nie  uwierzyliby  słowom Jezusa,  nawet  gdyby zobaczyli,  że  wzbudził  kogoś z

martwych. A wielu z nich nie uwierzyło w Jezusa, mimo że sam powstał z martwych.

Nikt  z  nas  nie  widział  zmartwychwstałego  Jezusa.  Ale  mamy Jego słowa.  Mamy Boże

Słowo, które nam o tym mówi. I mówi nam, dlaczego Jezus oddał swoje życie. Bo od swojego

urodzenia  byliśmy  nieczyści  przez  grzech.  Potrzebowaliśmy  kogoś  czystego,  kto  weźmie  nasz

grzech na siebie. Kto będzie nas reprezentował przed Bogiem. Bo stał się człowiekiem po to, żeby

spłacić nasz dług u Boga Ojca. Musimy przyznać, że nie jesteśmy w stanie go spłacić. Może też

próbowaliśmy szukać ratunku na inne sposoby. Próbowaliśmy poradzić sobie z grzechem. Z tym, że

nasze życie  się  kiedyś skończy.  I  będziemy musieli  stanąć  przed Bogiem.  Może szukaliśmy w

różnych religiach. I nasz stan wcale się nie poprawił. Tak jak stan kobiety, która wydała na lekarzy

cały  swój  majątek.  Jezus  przelał  swoją  krew,  dlatego  mógł  zatrzymać  upływ krwi  tej  kobiety.

Wypełnił prawo w nasze miejsce. I musimy się tego chwycić. Tak jak ta kobieta złapała za frędzel,

który przypominał o przestrzeganiu Bożego prawa. Jezus może zabrać każdą nieczystość z naszego

życia.  Bo sam jest  Bogiem. Śmierć nie mogła Go pokonać.  Jego zmartwychwstanie zapowiada

nasze zmartwychwstanie. I zapewnia nowe życie dla tych, którzy w Niego wierzą. Życie, w którym

nie musimy się już bać. I możemy iść w pokoju.

Kontrast  między  publicznym  oczyszczeniem  a  sekretnym  wskrzeszeniem  widać  też  w

śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus przelał swoją krew publicznie. Wielu widziało, jak wisiał

na  krzyżu.  Ale  zmartwychwstały  Jezus  ukazał  się  tylko  wybranym.  Tym,  którzy  już  w  Niego

wierzyli. I Pawłowi, który miał w Niego uwierzyć.
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Podsumowanie

Bo Jezus skupia się na konkretnych osobach. Nie skupia się tylko na tłumach. Uzdrowienie

tej  kobiety i wskrzeszenie dziewczynki też nie były skupione na tłumach. Publiczne ogłoszenie

uzdrowienia kobiety służyło oczyszczeniu jej w oczach ludzi. Służyło zapewnieniu, że została nie

tylko uzdrowiona, ale otrzymała zbawienie. I może iść w pokoju. Więc chodziło o nią, a nie o ludzi,

którzy to widzieli. W przypadku wskrzeszenia dziewczynki nie było potrzeby rozpowiadania. Bo

ludzie  nie  wierzyli,  że  da się  jeszcze  coś  zrobić.  A jeśli  ludzie  nie  wierzą  słowom Jezusa,  nie

uwierzą też Jego dziełom.

Ten fragment podkreśla wiarę ludzi, którzy zdecydowali się zwrócić do Jezusa.  Jair mógł

narazić się  ludziom, którzy przychodzili do jego synagogi. Padł do stóp człowieka, który nie był

lubiany  przez  żydowskich  przywódców.  Kobieta  z  krwotokiem wiedziała,  że  naraża  innych na

kontakt z jej nieczystością. Te osoby można byłoby umieścić wśród tych, których wiarę podkreśla

List do Hebrajczyków. W 11 rozdziale tego listu jest pochwała ludzi, którzy złożyli swoją wiarę w

Bogu. Na koniec chciałbym przeczytać 6 werset z tego 11 rozdziału. Niech to będzie wyzwanie dla

nas na nadchodzący rok:

Hebrajczyków 11:6

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że

On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.
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