
Marcos 5, 21-43 
El Evangelio nos presenta dos milagros de Jesús que nos hablan de la fe de 

dos personas bien distintas. Y Jesús, porque son personas de fe, les concede el 
favor que habían pedido. 

La primera fue aquella que pensaba que no era digna de que Jesús le dedicara 
tiempo, la que no se atrevía a molestar al Maestro. Sin hacer ruido, se acerca 
y, tocando la borla del manto de Jesús, “arranca” su curación y ella enseguida 
lo nota en su cuerpo. Pero Jesús, que sabe lo que ha pasado, no la quiere dejar 
marchar sin dirigirle unas palabras: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y 
queda curada de tu enfermedad». 

A Jairo, Jesús le pide una fe todavía más grande. Le comunicaron a Jairo la 
terrible noticia de que su hijita acababa de morir. Nos podemos imaginar el 
gran dolor que le invadiría en aquel momento, y quizá la tentación de la 
desesperación. Y Jesús, que lo había oído, le dice: «No temas, solamente ten 
fe». Creyendo contra toda esperanza, vio cómo Jesús devolvía la vida a su 
amada hija. 

Dos grandes lecciones de fe para nosotros. Nos hablan de la necesidad de 
tener una fe inconmovible.  

Pidamos a la Virgen María que nos aumente la fe en Jesús. 
 

Марка 5, 21-43 
Сьогодні Євангеліє представляє нам два чуда Ісуса, які говорять нам про 

віру двох дуже різних людей. І Ісус, оскільки вони люди віруючі, дарує їм 
ласку, про яку вони просили. 

Першою була та, яка вважала, що не гідна часу Ісуса, та, яка не 
наважилася потурбувати Учителя. Не видаючи жодного звуку, вона 
наближається і, торкнувшись китиці плаща Ісуса, "зриває" з себе зцілення, 
яке одразу ж відчуває у своєму тілі. Але Ісус, який знає, що сталося, не хоче 
відпускати її, не звернувшись до неї з кількома словами: "Дочко, віра твоя 
спасла тебе; йди з миром і зцілися від недуги твоєї". 

Ісус просить Яіра ще більшої віри. Яіру повідомили страшну новину, що 
його маленька донька щойно померла. Можемо уявити, який сильний біль 
охопив би його в той момент, і, можливо, спокуса впасти у відчай. Ісус же, 
почувши його, промовив до нього: "Не бійся, тільки віруй". Вірячи 
всупереч сподіванням, він побачив, як Ісус повернув до життя його 
улюблену доньку. 

Два великих уроки віри для нас. Вони говорять нам про необхідність 
непохитної віри.  

Просімо Діву Марію, щоб вона примножила нашу віру в Ісуса. 


