
 

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

Czas: ok. 55 r. po Chr. 

Miejsce: Rzym. 

Cel: Przedstawienie w formie pisemnej historii życia i działalności 

Pana Jezusa Chrystusa, głoszonej przez apostoła Piotra. 

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

Działalność Jana Chrzciciela 

1Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie,1 Synu Bożym.
a
  

2Jak napisano w [księdze] proroka Izajasza:  

Oto posyłam mojego anioła  

   przed Twoim obliczem,  

 który Ci utoruje drogę;
a
  

3 głos wołającego na pustkowiu:  
 Przygotujcie drogę Pana;  

 Jego ścieżki czyńcie prostymi;
a
  

4wystąpił na pustkowiu Jan Chrzciciel
a
 głosząc chrzest opamię-

tania
b2 dla odpuszczenia grzechów.

c3 5I zaczął do niego wycho-

                                                      

1  o Jezusie Chrystusie, gr. εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, jako gen. obiec-

tivus; lub: Jezusa Chrystusa (jako gen. subiectivus lub auctoris). Tytuł 

Ewangelii: ευαγγελιον κατα Μαρκον A D K L W Γ Δ Θ ƒ13 1. 28. 33. 

565. 700. 892. 1241. 1424. 2542   lat1, lub: ¦ το κατα Μαρκον αγιον 

ευαγγελιον 209. 579 (vgcl). Najkrótszy: Κατα Μαρκον txt 1א B1. 

Znaczenie imion: Jan Ἰωάννης, hbr. יֹוָחָנן, czyli: JHWH jest łaskawy; Ma-

rek, gr. Μᾶρκος, czyli: młot, postrzygacz lub mężczyzna. Za jego 

autorstwem przemawia świadectwo wczesnych Ojców Kościoła: 

Papiasza, biskupa Hierapolis (ok. 120 r. po Chr.) zachowane u 

Euzebiusza z Cezarei (260-340 r. po Chr.) w Historii Kościoła 2.15.1-2; 

3.39.14-16. Papiasz twierdzi, że wie od apostoła Jana, że Marek m.in. był 

sekretarzem Piotra i że spisał jego poselstwo najlepiej jak pamiętał. 

Podobne świadectwo znajdujemy u Ireneusza (Przeciw herezjom 3.1.2). 

Zwraca się też uwagę na podobieństwo formy między Mk a Dz 10:34-43.   

2  chrzest opamiętania, gr. βάπτισμα μετανοίας, to chrzest wewnętrznego 

przełomu, oparty na opamiętaniu, będący potwierdzeniem szczerego od-

wrócenia się od zła. Lub: głosił potrzebę zanurzenia w wodzie na znak 

szczerego odwrócenia się od zła. 

Mt 3:1-12; Łk 3:1-17 

 

1
a
Mt 4:3; 16:16; J 1:34; 

20:31; 1J 5:12, 20 

2
a
Ml 3:1; Mt 11:10; Łk 7:27 

3
a
Iz 40:3; Mt 3:3; J 1:23 

4
a
J 1:6; 

b
Dz 1:5, 22; 10:37; 

11:16; 13:24; 18:25; 19:3-4; 
c
Mt 26:28; Łk 1:77; 24:47; 

Dz 2:38; 10:43 

5
a
Mt 3:5-6; 

b
Dz 19:18 

6
a
2Krl 1:8; 

b
Kpł 11:22; 

c
Wj 

3:8; 1Sm 14:25-27 

1 



str. 2; Ew. Marka Przekład dosłowny 

dzić cały okręg4 judzki oraz wszyscy jerozolimczycy,
a
 a wyzna-

jący swoje grzechy
b
 byli przez niego chrzczeni5 w rzece Jor-

dan.6 6Jan zaś ubrany był w sierść wielbłąda, skórzany pas
a
 miał 

na biodrach, a żywił się szarańczą
b7 oraz dzikim miodem.

c8 

7I ogłaszał, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, 

ktoś,
a
 przed kim pochylony nie jestem godny roz-

wiązać Mu rzemyka u sandałów. 8Ja ochrzciłem was 

w wodzie,
a
 On zaś ochrzci was w Duchu Świętym.

b 

Chrzest Jezusa 

9I stało się w tych dniach, że z Nazaretu
a
 w Galilei przyszedł 

Jezus i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. 10A w chwili, 

gdy wychodził z wody, zobaczył rozdarte niebiosa
a
 i Ducha,

b
 

który jak gołębica zstępował do Niego. 11Z niebios rozległ się 

przy tym głos:
a
 Ty jesteś moim ukochanym Synem,

b
 w Tobie 

znalazłem upodobanie.
c9  

Czas próby 

12Natychmiast też Duch wyrzucił Go na pustkowie. 13I był na 

pustkowiu czterdzieści dni,
a
 poddawany próbie

b
 przez szatana. 

Przebywał tam wśród zwierząt, a aniołowie Mu usługiwali.
c
  

                                                                                                         

3  dla odpuszczenia grzechów, tj. skutkujący odpuszczeniem grzechów i 

zaznaczający jego dostąpienie. 

4  okręg, gr. χώρα, lub: okolica, ziemia. 

5  chrzczeni, gr. ἐβαπτίζοντο, lub: zanurzani. 

6  Jordan, gr. Ἰορδάνης, hbr. ֵּ ןַיְרד  ; czyli: spływ, 251 km dł. 

7  szarańczą, gr. ἀκρίς, hbr. ָגִבים: Kpł 11:22 zezwala na spożywanie szarań-

czy. Niektórzy uważają, że Jan żywił się nie szarańczą, a szarańczynem 

strąkowym (Ceratonia siliqua), z rodziny brezylkowatych (Caesalpinia-

ceae), podobnie jak syn z Przypowieści o dwóch synach (gr. κεράτιον w 

Łk 15:16); zob. Szczepanowicz B., Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, 

miejsce w Biblii i symbolika, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003, s. 72-

74. We słownikach jednak to słowo odnoszone jest do owadów. 

8  Suszona szarańcza i miód składany przez niehodowlane pszczoły były 

zwykłym pożywieniem obszarów o skąpej faunie i florze.  

9  Lub: jesteś źródłem mojej radości. 

7
a
Mt 3:11; J 1:15, 27; Dz 

13:25; 19:4 

8
a
J 1:26, 33; Dz 1:5, 22; 

11:16; 
b
Iz 44:3; Jl 3:1; Dz 

2:4; 10:45; 11:16; 19:4-6; 

1Kor 12:13 

Mt 3:13-17; Łk 3:21-22 

 

9
a
Mt 2:23; Mk 1:24; 10:47; 

14:67; 16:6; J 1:45-46 

10
a
Rdz 28:17; Ez 1:1; Łk 

3:22; J 1:51; Dz 7:56; 10:11; 

Obj 4:1; 
b
J 1:32; Łk 4:18 

11
a
Mt 3:17; Mk 1:11; 9:7; 

Łk 3:22; J 12:28; 
b
Ef 1:6; 

c
Iz 42:1; Mt 12:18 

Mt 4:1-11; Łk 4:1-13 

 

13
a
Rdz 7:12; Wj 24:18; 

34:28; 1Krl 19:8; 1Sm 17:16;
 

b
1Ts 3:5; Hbr 2:18; 4:15; 

c
Mt 

26:53; Łk 22:43; Dz 12:15; 

Hbr 1:14 



Przekład dosłowny Ewangelia Marka; str. 3 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 



str. 4; Ew. Marka Przekład dosłowny 

Działalność w Galilei: Powołanie pierwszych uczniów 

14Lecz po wydaniu Jana
a
 Jezus przyszedł do Galilei, zaczął 

głosić
b
 ewangelię Bożą 15i mówić: Wypełnił się czas

a
 i bliskie 

jest Królestwo Boże,
b
 opamiętujcie się

c
 i wierzcie

d
 ewangelii. 

16A gdy szedł brzegiem Morza Galilejskiego,
a10 

zobaczył Szy-

mona11 i Andrzeja,
a12 

brata Szymona, jak raz z jednej, a raz z 

drugiej strony [łodzi] rzucali w morze [sieć],
c13 gdyż byli ryba-

kami. 17Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za Mną, a sprawię, 

że staniecie się rybakami ludzi.
a
 18I oni od razu pozostawili 

sieci i ruszyli za Nim.
a
 19Gdy przeszedł nieco dalej, zobaczył 

Jakuba,14 syna Zebedeusza,15 oraz jego brata Jana.
a
 Oni też 

[byli] w łodzi i 

naprawiali sieci. 20I 

zaraz
a
 ich zawołał.

b
 

Pozostawili więc 

swego ojca 

deusza wraz z 

najętymi] robotni-

kami w łodzi i po-

szli za Nim. 

 

                                                      

10  Jezioro Galilejskie (gr. θάλασσα τῆς Γαλιλαίας; hbr. ַים־ַהָגִליל) mierzy 

14,8 km szerokości (z zach. na wsch.) i 24,1 km długości (z pn. na pd.), 

obwodu 53 km, maksymalnej głębokości 43 m, zajmuje powierzchnię 166 

km2 (3,5 raza większe od powierzchni Gniezna). Leży ono 207 m p. p. 

Morza Śródziemnego. Przepłynięcie go ze wschodu na zachód zabierało 

ok. 2 godzin. Od zachodu otaczały je góry. Z uwagi na sytuację topogra-

ficzną burze mogły zaskoczyć nawet doświadczonych rybaków, a przy 

niekorzystnych wiatrach fale osiągały wysokość nawet 3 m. 

11  Szymon, gr. Σίμων, hbr. ִשְמעֹון, czyli: wysłuchał mnie [Pan]. 

12  Andrzej, gr. Ἀνδρέας, czyli: męski, mężny. 

13  Chodzi o sieć okrągłą w przekroju z ciężarkami na obrzeżach. 

14  Jakub, gr. Ἰάκωβος, hbr. ַיֲעקֹב, czyli: trzymający piętę. 

15  Zebedeusz, gr. Ζεβεδαῖος, hbr. ַזְבִדי, czyli: dar JHWH. 

Mt 4:18-22; Łk 5:1-11 

 

14
a
Mt 4:12; 14:3; Mk 6:17; 

Łk 3:20; 
b
Mt 4:17, 23; 

c
Rz 1:1; 15:16 

15
a
Ga 4:4; Ef 1:10; 

b
Mk 

4:26; Łk 10:9, 11; 
c
Mk 1:4; 

Dz 2:38; 5:21; 
d
J 1:12; 3:16; 

Dz 16:31; 20:21 Rz 10:9, 14 
16

a
Mt 4:18; Mk 2:13; 3:7; 

4:1; 5:1; 6:47; 7:31; Łk 5:1; J 

6:1; 
b
J 1:40-41; 

c
Mt 13:47; 

Łk 5:4-6 

17
a
Mt 4:19; Łk 5:10 

18
a
Mt 4:19; Mk 10:28; Łk 

5:11 

19
a
Łk 5:10; J 1:35, 40 

20
a
Mk 1:18, 21; 

b
Ga 1:15 



Przekład dosłowny Ewangelia Marka; str. 5 

Wydarzenia w Kafarnaum 

21Tak przybyli do Kafarnaum.
a16 [On] zaraz w szabat wszedł do 

synagogi,
b17 i zaczął nauczać.

c
 22Zdumiewali się [tam] Jego 

nauką,
a
 uczył ich bowiem jak ktoś, kto posiada władzę, a nie jak 

znawcy Prawa.18  

23A właśnie był w 

ich synagodze 

człowiek opano-

wany przez ducha 

nieczystego,19 

który wrzasnął: 
24Co Tobie do 

nas,20 Jezusie z 

Nazaretu?
a
 Przy-

szedłeś nas zgu-

bić? Wiem,
a
 kim jesteś: Świętym Bożym.

c
 25Lecz Jezus skarcił 

go,
a
 mówiąc: Zamilcz

b
 i wyjdź z niego! 26Wtedy duch nieczysty 

szarpnął nim,
a
 wrzasnął

b
 donośnym głosem i wyszedł z niego. 

27Wszyscy byli tak zdumieni,
a
 że zaczęli pytać jeden drugiego: 

Co to jest? Jakaś nowa nauka,
b
 której towarzyszy władza!

c21 

                                                      

16  Kafarnaum, gr. Καφαρναούμ, hbr. ְכַפר־ַנחּום, czyli: wioska Nachuma (tj. 

pocieszenia, zachęty), miasto na pn-zach. brzegu J. Galilejskiego. Było 

bazą działalności Jezusa. Na zdjęciu ruiny synagogi z IV w. wystawionej 

na fundamentach synagogi z czasów Jezusa. 

17  Synagoga była miejscem nabożeństw od V w. p. Chr. Miała przełożonych 

(Łk 8:41). Mogła powstać, gdy w miejscowości mieszkało więcej niż 

dziesięciu mężczyzn. W czasach Jezusa podczas nabożeństw czytano 

fragmenty Prawa i Proroków, a następnie proszono kogoś o wypowiedź 

na temat czytanych fragmentów (zob. Miszna, m. Megillah 3-4; m. Bera-

koth 2.). W miastach greckich spotykano się w synogogach domowych, 

jak ta na ilustracji (Faithlife Study Bible Infographics). 

18  znawcy Prawa, gr. γραμματεῖς, ludzie biegli w Prawie Mojżeszowym i 

zwyczajowym (NET 87). 

19  opanowany przez ducha nieczystego, gr. ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, tj. w 

duchu nieczystym. 

20  Co Tobie do nas, gr. τί ἡμῖν καὶ σοί, idiom: Co mamy z sobą wspólnego? 

21  władza, gr. ἐξουσία, lub: prawo sprawowania władzy, moc. 

Łk 4:31-37 

 

21
a
Mt 4:13; Mk 2:1; Łk 

4:31; 
b
Mt 4:23; Mk 1:39; 

6:2; 
c
Mk 4:2; 10:1 

22
a
Mt 7:28-29; Mk 6:2; 

11:18; Łk 4:32 

24
a
Mt 8:29; Mk 5:7; 10:47; 

14:67; 16:6; Łk 24:19; 
b
Mk 

1:34; Łk 4:41; Dz 19:15; 
c
Łk 

1:35; J 6:69 

25
a
Mk 4:39; 9:25; 

b
Mk 1:34; 

Łk 4:41 

26
a
Mk 9:20, 26; 

b
Dz 8:7 

27
a
Mk 2:12; 5:42; 10:24, 32; 

b
Dz 17:19; 

c
Mk 3:15; 

d
Mk 

4:41 

28
a
Mt 9:26 



str. 6; Ew. Marka Przekład dosłowny 

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne.
d
 28I 

wkrótce rozniosła się wieść o Nim wszędzie,
a
 po całej galilej-

skiej okolicy. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Uzdrowienia w domu Piotra 

29Niebawem po wyjściu z synagogi przyszli wraz z Jakubem i 

Janem do domu Szymona i Andrzeja.
a
 30Teściowa

a
 Szymona 

leżała zaś gorączkując. Zaraz też powiedziano Mu o niej. 
31Wówczas podszedł, wziął ją za rękę

a
 i podniósł; wtedy jej 

gorączka ustąpiła, a [ona] zaczęła im usługiwać.
b
  

 

Mt 8:14-17; Łk 4:38-41 

 

29
a
Mt 4:18; Mk 3:18; J 6:8 

30
a
Łk 12:53 

31
a
Mt 8:15; Mk 5:41; 9:27; 

Dz 3:7; 
b
Łk 4:39 



Przekład dosłowny Ewangelia Marka; str. 7 

32A z nastaniem wieczoru, kiedy zaszło słońce, zaczęli przyno-

sić do Niego wszystkich mających się źle oraz opętanych.
a22 

33Całe miasto było zgromadzone u drzwi. 34Wtedy uzdrowił
a
 

wielu mających się źle z powodu różnych chorób i wyrzucił 

wiele demonów,
b
 lecz nie pozwalał demonom mówić,

c
 gdyż 

wiedziały,
c
 kim On jest. 

35A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wy-

szedł i udał się na pustynne miejsce,
a
 gdzie zaczął się modlić.

b
 

36Szymon jednak i ci, którzy z nim byli, wypatrzyli Go. 37A 

kiedy Go znaleźli, powiedzieli do Niego: Wszyscy Cię szukają.
a
 

38Wtedy On im powiedział: Chodźmy gdzieś indziej,
a
 do są-

siednich miasteczek,23 abym i tam głosił,
b
 gdyż po to wysze-

dłem. 39Chodził więc i głosił w ich synagogach po całej Galilei, 

i wyrzucał demony.  

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

                                                      

22  opętanych, gr. δαιμονιζομένους, tj. „zdemonizowanych”. 

23  miasteczek, gr. κωμοπόλεις, hl, tj. miast mających targowiska. 

32
a
Mt 4:24; 8:28; 9:32; 

12:22; 15:22; Mk 1:23; 5:2; 

Łk 8:2; Dz 5:16 

34
a 
Mt 4:23; 

b
Mt 12:43, 45; 

Mk 5:2-9; Dz 8:7; Ef 6:12; 

1Tm 4:1; Jk 2:19; Obj 16:14; 
c
Mk 1:25; 3:12; Dz 16:16-

18; 
d
Mk 1:24; Dz 19:15 

35
a
Łk 4:42; 

b
Mt 14:23; 

26:36; Łk 5:16; 11:1 

37
a
Łk 4:42 

38
a
Łk 4:43; 

b
Iz 61:1 

39
a
Mt 4:23; Łk 4:44 



str. 8; Ew. Marka Przekład dosłowny 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Uzdrowienie trędowatego  

40Przyszedł też do Niego trędowaty
a24 i prosił Go; upadł na 

kolana i powiedział: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
b
 41A 

On ze współczuciem wyciągnął swoją rękę, dotknął go i powie-

dział: Chcę, bądź oczyszczony! 42Natychmiast też zszedł z nie-

go trąd i został oczyszczony. 43Zaraz potem odprawił go z su-

rowym zakazem; 44powiedział mu: Uważaj, nikomu nic nie 

mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie 

to, co polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich.
a
 45Ten jednak, 

gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać tę sprawę, tak że 

nie mógł On już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ze-

wnątrz, na odludnych miejscach — i [tam] schodzili się do Nie-

go. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Dariusz Banicki i Piotr Zaremba 

                                                      

24  trędowaty, gr. λεπρός, od gr. λεπίς, λεπος, λεπρεος, czyli: łuska, kora; 

hbr. ִאישְֵּמצָֹרע, człowiek ze schorzeniami skórnymi, w tym z znaną obec-

nie chorobą Hansena.   

Mt 8:1-4; Łk 5:12-16 

 

40
a
Kpł 13:45-46; 

b
Kpł 

14:9,19-20 

41
a
Mt 9:36; 14:14; 15:32; 

20:34; Łk 7:13; J 11:35 

42
a
2Krl 5:1,10,14; Łk 4:27 

43
a
Mt 9:30 

44
a
Kpł 13:49; 14:2-32; Mt 

8:4; Łk 17:14 

45
a
Mt 9:31; Mk 7:36; 

b
Mk 

2:2,13; 3:7; Łk 5:15; J 6:2 


