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5.2. Wierzyć w Ewangelię 

Ewangelia św. Marka jest niejako podręcznikiem dla katechumenów.  

Jest przeznaczona dla tych, którzy pragną wierzyć, ale i dla tych, którzy upadli  

i chcą wrócić do Chrystusa. 

 Pierwsze słowa Jezusa zapisane na kartach Ewangelii św. Marka brzmią: 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1, 15).  

Owo wezwanie skierowane do wspólnoty Kościoła wskazuje, że wierzyć                               

w Ewangelię oznacza wierzyć w Jezusa. Jesteśmy wezwani, aby wierzyć Jezusowi 

- aby przyjąć ją jako prawdę, ale też aby w pełni Mu zaufać.  

Nie jest to łatwe (Mk 9, 24). Marek ukazuje, jak trudno jest kroczyć Jezusową 

drogą wiary i zawierzenia. 

Trwający czas Kościoła jest okresem próby. Marek dostrzega trudności wspólnoty 

uczniów Chrystusa: nieobecność Pana, różne doświadczenia i pokusy (Mk 13, 5-12). 

Mając tego świadomość, Marek proponuje oparcie się na wierze, która według niego 

jest darem łaski. Jest ona zależna nie od zasługi człowieka, lecz od Boga. Jest 

prawdziwym źródłem życia. 

Szczytem życia wiary jest zachowanie przykazania miłości (Mk 12, 28-34).  

 

Charakterystyczne, że tylko w Ewangelii św. Marka znajduje się zdanie, iż 

miłość Boga i bliźniego więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary:  

"Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak 

siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary" (Mk 12, 33).  

Dla Marka ideałem życia wiarą jest upodobnienie się do Jezusa, który "nie 

przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" 

(Mk 10, 45). 

 



 

5.3. Jezus - centrum Ewangelii 

W centrum Ewangelii św. Marka znajduje się osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. 

Marek, tworząc Ewangelię, chciał odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytanie: 

Kim jest Jezus Chrystus? Stąd też swemu dziełu nadał tytuł chrystologiczny: 

"Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa" (Mk 1,1). 

W związku z tym jego środek wyznaczają pytanie: "Za kogo Mnie uważacie?" -                 

i wyznanie Piotra: "Ty jesteś Chrystus" (Mk 8,29). Cała zaś Ewangelia kończy się 

opisem dialogu Zmartwychwstałego z niewiastami. Dzieło Marka jest "Ewangelią                 

o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym" (Mk 1,1). 

Chrystologia Marka jest połączeniem katechezy Piotra oraz refleksji teologicznej 

pierwotnego chrześcijaństwa.  

Chcąc ukazać pełny obraz osoby i dzieła Jezusa, Marek wykorzystał summaria.  

Całość podzielił na dwie części. Dzięki summariom zrekonstruował chronologiczno - 

geograficzny przebieg działalności Jezusa, podział zaś na dwie części, z wyznaniem 

Piotra w punkcie centralnym (Mk 10, 27-30), pozwolił ukazać proces stopniowego 

objawiania się Jezusa ludziom.  

Postać Chrystusa, którą nakreślił Marek, łączy ze sobą dwa bieguny: ludzki i boski. 

Ewangelista ukazuje Jezusa w mocy i chwale. 

Charakterystyczne dla chrystologii Ewangelii św. Marka są trzy tytuły  

Jezus:  

Syn Boży, Mesjasz i Syn Człowieczy. 

(...) 

5.4. Uczeń Jezusa 

Temat ucznia należy do centralnych tematów teologicznych Marka.  

Jezus w jego ewangelii stale otoczony jest uczniami:  

On ich powołuje (Mk 1, 16-20; 2, 13-14; 3, 12-19), głosi im Ewangelię (Mk 1, 14-

15), posyła (Mk 6, 7-13), poucza (Mk 8, 31; 9,31), napomina (Mk 8, 30,33; 10,38).  



Słowo "uczeń" dla Marka, oznacza przede wszystkim tych, którzy zostali powołani 

przez Jezusa i towarzyszyli Mu w działalności ziemskiej (Mk 3, 7). Uczniami nazywani 

są również chrześcijanie, którzy kontynuowali zadania uczniów. 

Jezus sam powoływał wybranych przez siebie uczniów. Różnił się pod tym 

względem od rabinów, których na swoich mistrzów wybierali uczniowie.  

Ponadto życie uczniów Jezusa było skoncentrowane nie na studiowaniu Tory, lecz na 

osobie Mistrza, i z tej także przyczyny uczeń nie mógł zastąpić Jezusa w roli 

nauczyciela, lecz zawsze pozostawał tylko Jego uczniem. 

Wezwanie do naśladowania w pierwszej części Ewangelii św. Marka jest 

wezwaniem do uczestnictwa w słowach i czynach Mistrza z Nazaretu głoszącego 

nadejście królestwa Boga.  

Po wyznaniu Piotra w Cezarei Filipowej Jezus wezwał uczniów, aby naśladowali Go 

na drodze krzyża i cierpienia. 

Uczeń Jezusa ma naśladować Go nie tylko w głoszeniu królestwa Bożego, w 

wypędzaniu złych duchów i uzdrawianiu chorych, lecz również w dźwiganiu krzyża.  

Dopiero połączenie tych dwóch aspektów tworzy pełny obraz ucznia. 

Marek wskazuje, że nie można zrozumieć Jezusa, pomijając cierpienie i śmierć.  

Jezus bowiem oświadczył: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mk 8, 34). 

 


