
 

Ewangelia według św. Marka 
Autor: Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra). 

Czas: ok. 55 r. po Chr. 

Miej-

sce: 

Rzym. 

Cel: Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chry-

stusa, głoszonych przez apostoła Piotra. 

Temat: Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi. 

 

 

Przypowieść o lampie  

21Potem mówił do nich: Czy lampa przychodzi, by ją po-

stawić pod korcem1 lub pod łóżkiem?
a
 Czyż nie po to, aby ją 

postawić na świeczniku? 22Nie ma bowiem [nic] ukrytego, 

co nie miałoby być ujawnione, ani [nic] niejawnego, co nie 

                                                   

1  korzec, gr. μόδιος, rzymska miara pojemności, 8,73 (lub: 8,62, 8,75) l, 

mieszcząca 16 sextariów, tu w sensie miary do ziarna, bowiem staropol-

ski korzec mierzył od 43 do 128 l lub 98 kg. Na zdjęciu rzymski modius 

z IV w. po Chr.  

4 
21aMt 5:15; Łk 8:16 

22aJr 16:17; Mt 10:26; Łk 

8:17; 12:2 

23aMk 4:9 

24aMt 7:2 

25aMt 25:29; Łk 19:26 
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miałoby wyjść na jaw. 23Kto ma uszy, aby słuchać,
a
 lepiej 

niech [uważnie] słucha! 24I ciągnął dalej: Uważajcie, czego 

słuchacie! Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmie-

rzone, a nawet wam przydane. 25Temu bowiem, który ma, 

będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie odebrane i to, 

co ma.2  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Przypowieść o wzroście ziarna 

26Mówił dalej: Z Królestwem Bożym
a
 jest tak, jak z człowie-

kiem, który rzuca ziarno w ziemię.
b
 27Czy on śpi, czy wstaje 

nocą lub za dnia, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. 
28Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon: najpierw trawę, 

potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. 29A gdy plon dojrzeje, 

zaraz posyła się sierp, gdyż nadeszło żniwo.
a  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Przypowieść o ziarnie gorczycy 

30I ciągnął dalej: Do czego porównamy Królestwo Boże lub w 

jaką przypowieść je ujmiemy? 31[Jest] jak ziarno gorczycy,
a
 któ-

                                                   

2  Lub: to, co zdobył (Robertson, BW9). 

26aMk 1:15; 4:30; J 3:3, 5; 

Dz 1:3; 14:22; 28:31; Rz 

14:17; 1Kor 6:9-10; bMt 

13:24-26, 30 

29aJl 3:18; Obj 14:15 

Mt 13:31-32; Łk 13:18-19 

 

30aMk 4:26; 9:47 

31aMt 17:20 

33aMk 4:14; bJ 16:12; 1Kor 

3:2; Hbr 5:12 

34aJ 16:25; bMk 4:10 
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re, gdy się wysieje na glebę, jest mniejsze niż wszystkie nasiona 

na zagonie. 32Ale gdy się je zasieje, wyrasta i staje się większe 

niż wszystkie inne jarzyny i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że 

mogą w jego cieniu ptaki [spod] niebios budować gniazda.  

33W wielu takich przypowieściach miał zwyczaj głosić im Sło-

wo
a
 stosownie do tego, jak mogli słuchać.

b3 34Bez przypowieści 

zaś im nie głosił.
a
 Na osobności natomiast wszystko wykładał

b
 

swoim uczniom. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Uciszenie burzy 

35Tego dnia, kiedy nastał wieczór, powiedział do nich: Prze-

prawmy się na drugą stronę.
a
 36Pozostawili więc tłum, wzięli Go 

tak, jak był w łodzi,4 a inne łodzie towarzyszyły Mu.5 37Wtedy 

zerwał się wielki podmuch wiatru,
a
 fale zaczęły przelewać się do 

łodzi, tak że łódź już się wypełniała.6 38On tymczasem był na 

                                                   

3  Imperfectum zwyczaju. 

4  Jedną z takich łodzi z I w. po Chr. odkryto w 1986 r. na pn-zach. wy-

brzeżu Jeziora Galilejskiego. Przechowywana jest w Muzeum Yigala 

Alona w Kibbutzu Ginnosar. Mierzy ona 8,27 m długości i 2,3 m szero-

kości i 1,3 wysokości. Łódź na rysunku pochodzi z The Baker Illustrated 

Guide to Everyday Life in Bible Times. 

5  O tych łodziach nie ma mowy u Mateusza i Łukasza. 

6  Jezioro Galilejskie mierzy 14,8 km szerokości (z zach. na wsch.) i 24,1 

km długości (z pn. na pd.). Leży ono 207 m p. p. Morza Śródziemnego. 

Przepłynięcie go ze wschodu na zachód zabierało ok. 2 godzin. Od za-

chodu otaczały je góry. Z uwagi na sytuację topograficzną burze mogły 

zaskoczyć nawet doświadczonych rybaków, a przy niekorzystnych wia-

trach fale osiągały wysokość nawet 3 m. 

Mt 8:23-27; Łk 8:22-25 

 

35aMt 8:18; 14:22; Mk 5:21; 

6:45 

37aJ 6:18 

39aPs 104:7; bPs 65:8; 89:10; 

107:29; Mk 6:51 

40aMt 14:31; J 14:27; bMk 

11:23; 16:14 

41aMk 1:27 
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rufie i spał7 na wezgłowiu. Budzą Go zatem i mówią: Nauczycie-

lu! Nie martwi Cię to, że giniemy?! 39[On] zaś, zbudzony, skarcił 

wiatr i powiedział morzu: Zamilcz! Uspokój się!
a
 I wiatr ustał — 

i nastała wielka cisza.
b
 40Wówczas zwrócił się do nich: Dlaczego 

jesteście bojaźliwi? Wciąż nie macie wiary? 41Wtedy ogarnął ich 

wielki strach8 i zaczęli mówić między sobą: Kim więc On jest, że 

są Mu posłuszne nawet wiatr i morze?
a
  

 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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7  Chodzi o twardy sen ludzi spracowanych. 

8  ogarnął ich wielki strach, gr. ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, hbr.  יְָראּו יְִרָאה

 .idiom hbr.: przestraszyli się strachem wiekim ,גְדֹוָלה


