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Mc 5, 21-43: Guarició d’una dona amb hemorràgies. La filla de 
Jaire retornada a la vida 
 
21 Jesús travessà el llac amb la barca i va tornar a 

l'altra riba. Molta gent es reuní al seu voltant, i ell 

es quedà vora l'aigua. 22 Llavors arriba un dels 

caps de la sinagoga, que es deia Jaire, i, així que el 

veu, se li llança als peus 23 i, suplicant-lo amb 

insistència, li diu: 

--La meva filleta s'està morint. Vine a imposar-li 

les mans perquè es curi i visqui. 

24 Jesús se n'anà amb ell. El seguia molta gent que 

l'empenyia pertot arreu. 

25 Hi havia una dona que patia d'hemorràgies des 

de feia dotze anys. 26 Havia sofert molt en mans 

de metges i s'hi havia gastat tot el que tenia, però 

no havia obtingut cap millora, sinó que anava de 

mal en pitjor. 27 Aquesta dona, que havia sentit 

parlar de Jesús, se li va acostar per darrere enmig 

de la gent i li tocà el mantell, 28 perquè pensava: 

«Només que li pugui tocar la roba, ja em curaré.» 

29 Immediatament va deixar de perdre sang i sentí 

dintre d'ella que estava guarida del mal que la 

turmentava. 30 Jesús s'adonà a l'instant de la força 

que havia sortit d'ell i es girà per preguntar a la 

gent: 

--Qui m'ha tocat la roba? 

31 Els seus deixebles li contestaren: 

--¿Veus que la gent t'empeny pertot arreu i encara 

preguntes qui t'ha tocat? 

32 Però Jesús anava mirant al seu voltant per veure 

la qui ho havia fet. 33 Llavors aquella dona, que 

sabia prou bé què li havia passat, tremolant de por 

es prosternà davant d'ell i li va explicar tota la 

veritat. 34 Jesús li digué: 

--Filla, la teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau i 

queda guarida del mal que et turmentava. 

35 Mentre Jesús encara parlava, en van arribar uns 

de casa del cap de la sinagoga a dir-li: 

--La teva filla s'ha mort. Què en trauràs, d'amoïnar 

el Mestre? 

36 Però Jesús, en sentir aquestes paraules, digué al 

cap de la sinagoga: 

--No tinguis por; tingues només fe. 

37 I no va permetre que l'acompanyés ningú, fora 

de Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. 38 Quan 

arriben a casa del cap de la sinagoga, veu l'aldarull 

de la gent, que plorava i feia grans planys. 39 Entra 

a la casa i els diu: 

--Què són aquest aldarull i aquests plors? La nena 

no és morta, sinó que dorm. 

40 Ells se'n burlaven, però Jesús els treu tots fora, i 

pren només el pare i la mare de la nena i els qui 

l'acompanyaven, entra al lloc on era la nena, 

41 l'agafa per la mà i li diu: 

-- Talita, cum —que vol dir: «Noia, aixeca't.» 

42 A l'instant la noia es va aixecar i es posà a 

caminar. Tenia dotze anys. Tots quedaren 

sorpresos i no se'n sabien avenir. 43 Però Jesús els 

prohibí que ho fessin saber a ningú. I els digué que 

donessin menjar a la noia. 
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Pautes per guiar la lectura: 

 Déu i Jesús ens acompanyen en el dolor, el patiment, la malaltia, els 
problemes i preocupacions.  

 Tu de què necessites ser guarit/da? T’adreces a Jesús en la teva 
necessitat? Amb esperança? Amb fe? 

 Sabries identificar algun esdeveniment de la teva vida en el qual hagis fet 
experiència de sentir-te guarida-alliberada? Quina relació té aquesta 
experiència amb Déu, amb Jesús? 

 I tu, et sents mogut a guarir-ajudar als que pateixen, als qui estan 
malalts, als pobres i als necessitats? Com ho fas? Recordes alguna 
experiència?  

 També pots fer una estona de meditació contemplació, i aturar-te en les 
següents paraules de Jesús, deixant que ressonin en tu, repetint-les, i 
estant atent per veure que es desperta en el teu interior:  

“No tinguis por, tingues només fe” 
“Talita cum, Noia aixeca’t” 

 
Per comentar: 

 El fragment reflecteix dues guaricions de Jesús: a una dona amb 
hemorràgies, i a la filla de Jaire que s’està morint. 

 En la seva vida pública Jesús es comunicava amb els altres per mitjà de 
gestos i paraules. Les guaricions són un dels gestos de Jesús que estan 
dins dels que anomenem miracles.  

 Els miracles són un signe de la força i autoritat de Jesús. Presenten i 
revelen (en la seva humanitat) la seva identitat: Jesús és Déu. Però no són 
actes de força repressors i autoreferencials: els miracles sempre estan 
orientats als altres i són un signe, un avançament, de la Bona Nova de 
Jesús, és a dir, un signe del Regne de Déu, de la Resurrecció, quan la 
malaltia i la mort no existiran. Els miracles són signes que reforcen la fe i 
obren a l’esperança.  

 Els miracles són accions sobrenaturals, extraordinàries, sorprenents, 
inexplicables, que ens obren al misteri, és a dir, a allò que ens sobrepassa 
i no podem esgotar, ni entendre completament. En el fragment es pot 
veure que la reacció dels qui presencien el miracle de guarició de la filla 
de Jaire és de sorpresa i incomprensió.  

 És important observar com són els altres, els necessitats, els qui volen ser 
guarits, els qui  
s’apropen a Jesús. Ells moguts per la fe i l’esperança s’apropen a Jesús 
lliurement. En l’episodi de la dona amb hemorràgies es veu molt clar que 
el punt de partida que origina el miracle és la seva fe, ja que només 
tocant Jesús queda guarida. En l’escena veiem que Jesús obra 
passivament. És la fe que salva. També és important fixar-nos com Jesús 
no anuncia el miracle, fins que la dona reconeix el que ha fet.  
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 També Jaire s’apropa a Jesús amb fe i esperança perquè guareixi a la 
seva filla. Però quan mor aquesta fe i esperança sembla que s’esvaeixin, 
com si el poder de Jesús ja no pogués actuar. Novament Jesús amb les 
seves paraules ens recorda la importància de tenir fe. Novament veiem 
com és la fe la que fa possible el miracle, com és la fe en Jesús la que 
salva.  

 Al final del fragment trobem un tret característic de l’evangeli de Marc: el 
secret messiànic. Jesús prohibeix als seus que expliquin el que han vist. 
És una mostra de com Jesús vol gestionar el seu poder i força. Els jueus 
esperaven un messies triomfador, un líder polític alliberador. El secret 
messiànic té per objectiu no alimentar aquesta esperança. Jesús és un 
messies diferent, l’accent del qual és el servei, l’amor, la senzillesa, i al 
qual accedim per mitjà de la fe. 


