
 

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. 

 

 

Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi 

35A gdy godzina była już późna, podeszli się do Niego Jego 

uczniowie i powiedzieli: Miejsce to jest puste i godzina już 

późna. 36Rozpuść ich,
a
 niech idą do okolicznych zagród i 

wsi i kupią sobie coś do jedzenia. 37A On im na to: Wy 

dajcie im jeść.
a
 Wtedy Go zapytali: Czy mamy odejść, nakupić 

chleba za dwieście denarów1 i dać im zjeść? 38On zaś zapytał: Ile 

                                                   

1  Dwieście denarów to ośmiomiesięczny dochód najemnego pracownika. 

Mt 14:15-21; Łk 9:11-17; J 

6:1-13 

 

36aMt 15:39 

37a2Krl 4:42-44 

38aMt 15:34; Mk 8:5 

41aMk 7:34; J 11:41; 
bMk 8:7; 14:22 
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macie chlebów?
a
 Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpo-

wiedzieli: Pięć i dwie ryby. 39Wtedy polecił im posadzić wszyst-

kich grupami na zielonej trawie. 40Rozłożyli się więc gromada 

przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. 41A On wziął te pięć 

chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo,
a
 pobłogosławił

b
 i łamał 

chleby, po czym dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi; 

także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. 42I jedli wszyscy, i 

nasycili się. 43I zebrali dwanaście pełnych koszy kawałków, a 

także z ryb. 44Tych zaś, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy 

mężczyzn. 

Egzegeza tekstu: _____________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Odniesienia duchowe: _________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Jezus wobec praw natury 

45I zaraz wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i 

pierwsi popłynęli na drugą stronę
a
 w kierunku Betsaidy,

b2 aż On 

rozpuści tłum. 46Po rozstaniu się z nimi, odszedł na górę,
a
 aby 

się pomodlić.
b
 47A gdy nastał wieczór, łódź była na środku mo-

rza, On sam zaś na lądzie. 48Wówczas zobaczył ich, jak się mę-

czyli przy wiosłowaniu, wiatr bowiem był im przeciwny, i około 

czwartej straży nocnej,3 przyszedł do nich, idąc po morzu, i 

                                                   

2  Chodzi o Betsaidę na Zachodnim brzegu, a nie o Betsaidę Juliusza. 

3  Tj. pomiędzy trzecią a szóstą rano. 

Mt 14:22-27; J 6:16-21 

 

45aMt 8:18; Mk 4:35; bMt 

11:21; Mk 8:22; Łk 9:10 

46aMk 3:13; J 6:15; bMk 

1:35; Łk 5:16; 6:12; 9:28 

49aŁk 24:37 

50aJ 16:33; bPwt 31:6; Iz 

41:13; 43:1-2; Mt 17:7 

51aMk 4:39; bMk 6:2; 7:37 

52aMk 8:17-21 
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chciał ich wyminąć. 49Oni jednak, gdy Go zobaczyli idącego po 

morzu, pomyśleli, że to zjawa,
a
 i krzyknęli, 50wszyscy Go bo-

wiem zobaczyli i przestraszyli się. Lecz On zaraz do nich prze-

mówił tymi słowy: Odwagi,
a
 to Ja jestem, przestańcie się bać!

b
 

51I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał;
a
 oni zaś zaczęli się w 

sobie bardzo, [wręcz] nadzwyczajnie, dziwić.
b
 52Nie rozumieli 

bowiem [tego, co zaszło] z chlebami, gdyż ich serce było zatwar-

działe.
a
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Jezus nadzieją chorych 

53A gdy się przeprawili na drugą stronę, przypłynęli 

do ziemi Genezaret
a
 i [tam] zacumowali. 54Zaraz po 

wyjściu z łodzi rozpoznano Go. 55Obiegli zatem cały 

ten kraj i tam gdzie, jak słyszeli, przebywa, zaczęli znosić na 

posłaniach tych, którzy się źle mieli. 56Gdziekolwiek więc wcho-

dził do wsi albo do miast, albo do osad,
a
 na placach układali 

słabych
b
 i prosili Go, aby mogli dotknąć choć skraju Jego szaty; 

ci zaś, którzy Go dotknęli, byli uratowani.
c 
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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