
    13 niedziela zwykla, rok B 

Drugie czytanie  -  z drugiego listu do Koryntian 8, 7. 9. 13-15 

A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką 

gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.  Nie mówię 

tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, 

wypróbować waszą miłość.  Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Tak 

więc udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego 

roku nie tylko chcieć, lecz i działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne 

podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość. A gotowość 

uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to 

bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. 

Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo 

było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co 

jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał 

niewiele. 

 

« Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co 

macie, potwierdzało waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według 

tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. » 

- Pawel tlumaczy czym jest dawanie i dzielenie sie. 

- Pod koniec lat czterdziestych naszej ery, w Judei zapanowal wielki głód. Pisze o 

tym historyk Jozef Flawiusz. Opowiada, ze wowczas krolowa Helena Adiabenska 

(male krolestwo na terenach odpowiadajacych dzisiejszemu terytorium Kurdow), 

okazala wielka hojnosc, wysylajac do Judei duze ilosci zboza i suszonych fig.  
 

- Wspolnota pierwszych chrzescijan z Jerozolimy, rowniez zaznala duzego ubostwa 

w ciagu kilku lat. Trzeba bylo zorganizowac pomoc. Bardzo szybko nadeszla ona 

z Antiochi Syryjskiej.  

 

• « W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. 

Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia Ducha, 

że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. 

Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z 

pomocą braciom, mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając 

[jałmużnę] starszym przez Barnabę i Szawła. » ( Dz 11, 27-30)  

- Dalszy ciag tego fragmentu ukazuje, jak duza wage przywiazywal Pawel do tej 

pomocy. Ewangelizujac pogan, caly czas przywiazany byl do swego 

macierzystego kosciola w Jerozolimie. W czasie Soboru Jerozolimskiego, 

zadeklarowal swoja solidarnosc z pozostalymi Apostolami.  



• « Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak 

wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych,  byleśmy pamiętali o 

ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. » (Ga 2, 9-10) 

 

• « Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz 

świętych w Jerozolimie. Uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami. Jeżeli 

bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych  powinni im za to 

służyć pomocą doczesną. » (Rz 15, 26-27) 

Wspolnota z Koryntu z wielkim entuzjazmem pospieszyla z pomoca wspolbraciom w 

potrzebie. Pozniej Pawel napisze do nich : « Tak więc udzielam wam rady, a to 

przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i 

działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co 

macie, potwierdzało waszą chętną gotowość. » 

Pawel ukazuje swoj talent organizatorski :  

• “Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak 
poleciłem Kościołom Galacji. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś 
odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero 
wtedy, kiedy przybędę. Kiedy zaś się zjawię, przez tych, których uznacie za 
godnych, poślę dar wasz z listami do Jerozolimy. A jeśli warto będzie, żebym i ja 
się udał, powędrują ze mną. Wstąpię do was, gdy będę wracał z Macedonii.” (1 
Kor 16, 1-4) 

Wydaje sie, ze Koryntianie nie od razu zapałali checia pomocy…dlatego tez Pawel 
chcac ich zachecic, wychwala chojnosc innych wspolnot, podkreslajac jak wielkiej 
radosci doznali, pomagajac bezinteresownie. 

• “Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, jak to 
w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo 
zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet - zaświadczam to - 
ponad swe możliwości okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o 
łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych.” (2 Kor 8, 1-4) 

Nieco pozniej, Pawel dodaje: “Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby 
wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość….Doprowadźcie teraz to 
dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną 
gotowość.” (2 Kor 8, 8-11) 

Prawdopodobnie niektorzy tlumaczyli sie mowiac, ze sami niewiele posiadaja. Pawel 
odpowiada im : « gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według 
tego, co się ma…Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie 
utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z 
pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych 
niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele 
ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele. » (1 Kor 8, 12-15) 



- Pawel nawiazuje tu do wydarzenia na pustyni (Wyj 16) – gdy Bog codziennie  zsylal 
taka ilosc manny, ktorej narod wybrany potrzebowal na dany dzien. A gdy ktos 
zabral wiecej niz mu bylo potrzeba, jedzenie psulo sie.  

- Najlepszym atutem, na ktory powoluje sie Pawel, w czytanym dzis fragmencie, jest 
argument teologiczny : 

• « Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, 
dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. » 

 

 

 

 

 

Ewangelia  wedlug Marka   5, 21 - 43 

Jestesmy w Kafarnaum. Jezus wlasnie przyplynal lodzia….podchodzi do Niego jeden 

z przełożonych synagogi…. 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum 
wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem.  Wtedy przyszedł jeden z przełożonych 
synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja 
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła».  Poszedł więc z 
nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.  
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od 
różnych lekarzy  i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze 
gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się 
Jego płaszcza.  Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę 
zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z 
dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił 
się w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu 
uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął». On 
jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona 
i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. 
On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona 
ze swej dolegliwości!». Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego 
synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz 
Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!». 
I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego 
zawodzenia,  wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie 
umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko 
ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 
Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: "Dziewczynko, 
mówię ci, wstań!" Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 



dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt 
o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.  

- Ewangelie synoptyczne opowiadaja te zdarzenia zachowujac ten sam porzadek 

chronologiczny :  

• Jair prosi Jezusa o uzdrowienie swej corki 

• Jezus uzdrawia kobiete cierpiaca na krwotok 

• wskrzeszenie dziewczynki, corki Jaira 

Uzdrowiona kobieta jest chora od dwunastu lat… wskrzeszona dziewczynka ma 

dwanascie lat… dla jednej, jak i dla drugiej, nie bylo juz ratunku – owczesna 

medycyna byla bezradna… 

Marek wyraznie zaznacza roznice miedzy Jezusem i prorokami Starego Testamentu. 

Eliasz wskrzesil syna wdowy z Sarepty (1 Krl 17, 14-24), Elizeusz wskrzesil syna 

Sunamitki (2 Krl 4, 18-37). Oboje prorocy wzywaja pomocy Bozej. Tymczasem Jezus 

mowi do Jaira: « «Nie bój się, wierz tylko!» i do pozostalych : «Czemu robicie zgiełk i 

płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi».  

- W ten sposob Marek daje do zrozumienia, ze Jezus jest Panem zycia, a smierc 

jest tylko snem, z ktorego On moze nas przebudzic… 

 

Wskrzeszenie corki Jaira jest prefiguracja (zapowiedzia) naszego zmartwychwstania : 

tak, jak Jezus wzial ja za reke, tak i kazdego z nas po kolei wezmie za reke…i powie 

«Talitha kum»… 

• « … Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: «Nie lękaj się, 
przychodzę ci z pomocą». (Iz 41, 13) 
 
Marek z pewnoscia znal piesn, spiewana przez pierwszych chrzescijan w czasie 
liturgii chrzcielnej : 

• « Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. » (Ef 5, 
14) 

«Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej 
dolegliwości!».  

- Jedynym warunkiem uzdrowienia (i zbawienia) jest wiara, do ktorej kazdy moze 
miec dostep.  
Jair jest wysoko postawiona osoba w zyciu socjalnym. Uzdrowiona kobieta, od lat 
uznawana byla za « nieczysta » ze wzgledu na swa chorobe – nie mogla wiec  
wszedzie swobodnie sie przemieszczac…a Jezus wlasnie do niej sie zwraca 
mowiac o zbawieniu i na oczach wszystkich, juz uzdrowioną (i oczyszczoną), 
wprowadza na nowo do wspolnoty.  


