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Ewangelia św. Marka posiada niezwykłą wartość nie tylko ze względu na bardzo stary 

materiał, jaki się w niej znajduje, ale także ze względu na swoje walory literackie, 

odsłaniające niezwykłą głębię teologiczną. Czyniąc z niej przedmiot rozważań najbliższych 

zeszytów "Kręgu Biblijnego", warto bliżej przyjrzeć się jej strukturze, autorowi, adresatom              

i okolicznościom powstania. 

1. Budowa Ewangelii św. Marka 

 

Niektórzy krytycy, sugerując się wskazaniami Papiasza o braku "porządku" w Ewangelii 

św. Marka, utrzymywali, że odkrycie w niej uporządkowanej struktury jest niemożliwe. 

Dokładna refleksja nad drugą ewangelią daje jednak wyraźny obraz struktury dzieła 

Markowego. 

Biorąc pod uwagę kryteria geograficzne, można wyróżnić następujące części Ewangelii 

św. Marka: 

 

Mk  1,  1-13           -  Wprowadzenie 

Mk  1,  14 - 5, 43   -  Działalność Jezusa w Galilei 

Mk  6,  1 - 9, 50     -  Jezus wędruje po Galilei oraz poza jej granicami 

Mk 10, 1 - 52         -  Droga do Jerozolimy 

Mk 11, 1 - 13, 37   -  Działalność Jezusa w Jerozolimie 

Mk 14, 1- 16, 8      -  Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 

 

Mówiąc o budowie Ewangelii św. Marka, należy jednak zwrócić uwagę nie tylko na jej 

podział geograficzny, ale też na jej elementy literackie.  

Szczególnie na summaria - krótkie streszczenia mówiące o działalności Jezusa. Są one 

wynikiem pracy redakcyjnej autora. Można powiedzieć, że stanowią one niejako szkielet 

całej Ewangelii, zapewniając jej ciągłość narracyjną. Zestawiane często razem dają długie 

opowiadania, które odsłaniają schemat działalności Mistrza z Nazaretu w Galilei. 

Najważniejsze z nich to summaria: 

 o głoszeniu Królestwa Bożego (Mk 1, 14-15) 

 o wypędzaniu złych duchów i leczeniu opętanych (Mk 3, 7 - 12) 

 o nauczaniu Jezusa (Mk 6, 6). 

 

Drugim elementem literackim wskazującym na redakcję autora dzieła, są tzw. perykopy 

uczniów, które następują bezpośrednio po summariach (Mk 1, 16-20; 3, 13-19; 6, 7-12). 



W perykopach tych mowa jest o uczniach lub apostołach Jezusa. 

 

Kolejnym Markowym elementem kompozycyjnym są wzmianki o postawie ludzi wobec 

Jezusa: 

- faryzeusze zamierzają Go zabić (Mk 3, 6) 

- Jego krewni nie rozumieją Go (Mk 6, 1-6) 

- Piotr wyznaje godność mesjańską Jezusa (Mk 8, 28 - 30). 

 

Rozpatrując walory literackie Ewangelii św. Marka, należy zwrócić uwagę, że w 

pierwszej jej części szczególną wagę przywiązuje się do wyjaśnienia, czym jest królestwo. 

Tyle że - według autora - po wyznaniu Piotra (Mk 8, 29) Jezus zaczął kłaść nacisk nie tyle 

na przybliżenie do jego zrozumienia, ile na uczynienie wszystkiego, aby je osiągnąć. I tak w 

drugiej części Ewangelii św. Marka znajdują się trzy zapowiedzi męki, po których 

pojawiają się  perykopy mówiące najczęściej o niezrozumieniu przez uczniów tajemnicy ich 

Mistrza. Dalej zostają umieszczone Jego pouczenia skierowane do uczniów, zachęcające do 

naśladowania Go i uczestnictwa w Jego kielichu. 

 

Inna grupa elementów strukturalnych Ewangelii św. Marka ma charakter teologiczny. 

Ewangelista bowiem miał nie tyle zamiar literacki, ile nade wszystko teologiczno - 

katechetyczny, co znalazło swoje odbicie w strukturze dzieła. 

Punktem centralnym drugiej części dzieła Markowego jest wyznanie Piotra w Cezarei 

Filipowej (Mk 8, 27-30). Jest ono podsumowaniem pierwszej części i wskazuje na jej 

główny temat, którym jest odpowiedź na fundamentalne pytanie: Kim jest Jezus? 
 

W drugiej części ewangelii często przywoływany jest temat "wejścia" do królestwa (Mk 

9, 47; 10, 15.23.24.25). 

W ten sposób w samej strukturze dzieła Marek ukazuje rozwój przepowiadania Jezusa, 

od głoszenia Dobrej Nowiny do początków jego urzeczywistnienia, które wymaga pełnego 

zaangażowania. 

 

Jezus w dziele Markowym odsłania tajemnicę swojej osoby. Czyni to w następujących po 

sobie etapach. 

- w pierwszej części, do czasu wyznania Piotra w Cezarei Filipowej, objawiając 

stopniowo swoją godność mesjańską, domaga się zachowania tajemnicy (Mk 1,25.34.44; 

5,43; 7, 36; 8,26) 

-   w drugiej części wyjaśnia tajemnicę cierpiącego Syna Człowieczego (Mk 8, 31-33; 9, 

30-32). 

Jako Syn Człowieczy idzie świadomie ku męce i śmierci. Uczniowie jeszcze nie 

rozumieją i są słabi. Jezus nie żąda już jednak od nich, aby o Nim milczeli. 

 



Kolejnym elementem, o charakterze teologiczno - literackim, pozwalającym wniknąć w 

strukturę dzieła, jest lubiany przez Marka termin "Ewangelia". 

Występuje on u niego osiem razy, zawsze w bardzo ważnych kontekstach. 

Mateusz używa tego terminu cztery razy (dwa razy korzystając z materiału Markowego - 

Mt 4, 23; 26, 13). 

 

Termin "Ewangelia" u Marka ma potrójne znaczenie: 

 jest to Dobra Nowina, dotycząca Jezusa Chrystusa, tj. zbawienia mesjańskiego, 

jakiego Bóg dokonał przez Jezusa (Mk 1, 1) 

 jest to Dobra Nowina, której Bóg jest początkiem i którą ogłasza On ludziom (Mk 

1, 14-15) 

 w drugiej części dzieła Markowego "Ewangelia" otrzymuje  inne znaczenie: 

dochodzi do utożsamienia Ewangelii z Jezusem (Mk 8, 35). 

 

Przez użycie tego terminu Marek chciał pokazać, w jaki sposób Ewangelia głoszona 

przez Jezusa w Galilei koncentruje się na Jego osobie oraz Jego śmierci i 

zmartwychwstaniu. 

 

Biorąc pod uwagę elementy literackie i teologiczne, można stwierdzić, że marek celowo 

dzieli swoje dzieło na dwie części, poprzedzone programowym prologiem i zwieńczone 

epilogiem 

 


