
 

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 dzierżawcach winnicy 

1I zaczął do nich przemawiać w przypowieściach:
a
 Pe-

wien człowiek zasadził winnicę,
b
 otoczył ją murem,1 

wykuł zbiornik, wzniósł wieżę,
c
 wynajął ją rolnikom — 

i odjechał.
d
 2W sezonie2 posłał do rolników sługę,

a
 aby 

przyjął od rolników część owoców winnicy. 3Oni natomiast wzię-

li go, ubiczowali
a
 i odesłali z niczym. 4I znów posłał do nich 

innego sługę. Temu rozbili głowę i znieważyli. 5Posłał jeszcze 

innego; tego zabili — i wielu innych, których albo wychłostali, 

albo pozabijali.
a
 6Miał jeszcze jednego, ukochanego syna;

a
 posłał 

go do nich jako ostatniego,
b
 mówiąc: Mojego syna uszanują. 

7Natomiast ci rolnicy powiedzieli sobie: To jest dziedzic, chodź-

                                                   

1  murem, gr. φραγμός, lub: żywopłotem. 

2  Kpl 19:23-25 

Mt 21:33-46; Łk 20:9-19 

 

1aMk 4:2; bPs 80:9; Iz 5:1; Jr 

2:21; Mt 21:28; cIz 5:2-7; dMt 

25:14-15; Mk 13:34 

2a2Krn 24:19; 36:15-16; Mt 

23:37 

3aJr 37:15 

5aNe 9:26; Mt 23:37; Dz 7:52 

6aMk 9:7; bHbr 1:1-3 

8aMk 8:31; 9:31; 10:34; Dz 

2:23; 3:15; bHbr 13:12-13 

9aMt 25:19; bMk 13:2; cDz 

13:46 

10aPs 118:22-23; Dz 4:11; 1P 

2:7  

12aMk 11:18; J 7:25, 30; 
bMk 11:32; cMt 22:22 

12 
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my, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. 8Chwycili go zatem, 

zabili
a
 i wyrzucili go poza winnicę.

b
 9Co więc uczyni pan winni-

cy?
a
 Przyjedzie i wygubi rolników,

b
 a winnicę odda innym.

c
 

10Czy nie czytaliście tego [fragmentu] Pisma:  

 Kamień, który odrzucili budujący,
a
  

Ten właśnie stał się głowicą naroża.  

11 Pan to sprawił i to w naszych oczach  
  jest godne podziwu.3  

12I starali się Go schwytać
a
 — ale bali się tłumu

b
 — zrozumieli 

bowiem, że przeciw nim wypowiedział tę przypowieść. Opuścili 

Go więc i odeszli.
c
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Jezus i sprawa podatków 

13Posłali więc do Niego niektórych spośród faryzeuszów i Hero-

dianów,
a4 aby Go przyłapać w słowie.

b
 14Przyszli więc do Niego 

i mówią: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie masz 

względu na nikogo; nie patrzysz bowiem na oblicze ludzi,
a
 ale w 

prawdzie
b
 nauczasz drogi Bożej; czy wolno płacić podatek

c
 ceza-

rowi,
d
 czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?5 15A On świadom 

ich obłudy,
a
 powiedział do nich: Dlaczego poddajecie Mnie pró-

bie?
b
 Przynieście Mi denara,6 abym go obejrzał. 16Przynieśli 

                                                   

3  Cytat za G. 

4  Herodianie i faryzeusze byli przeciwnikami na gruncie politycznym, tak 

jak saduceusze i faryzeusza na gruncie teologicznym. Ale niechęć do Je-

zusa połączyła ich.  

5  Był to tego zobowiązany każdy dorosły mężczyzna. 

6  Na fotografii denar z czasów współczesnego Jezusowi cesarza Oktawia-

na Augusta i Tyberiusza. 

Mt 22:15-22; Łk 20:20-26 

 

13aMk 3:6; 8:15; bŁk 11:54 

14aPwt 1:17; bDz 13:10; 

18:25-26; cMt 17:25; dŁk 2:1; 

3:1 

15aMt 23:28; Łk 12:1; bMk 

8:11; 10:2; J 8:6 

17aWj 30:12-16; Mt 17:24-25, 

27; Rz 13:7 
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zatem, a On ich zapytał: Czyj to wizerunek i napis? A oni Mu 

odpowiedzieli: Cezara. 17Wtedy Jezus im powiedział: Co cesar-

skie oddajcie cezarowi, a co Boże — Bogu.
a
 I byli Nim zadzi-

wieni.  

 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Zagadka o zmartwychwstaniu  

18Wtedy przyszli do Niego saduceusze,
a
 którzy twierdzą, że nie 

ma zmartwychwstania,
b
 i zapytali Go, mówiąc: 19Nauczycielu! 

Mojżesz napisał nam, że jeśliby czyjś brat umarł i pozostawił 

żonę,
a
 a nie pozostawił dziecka, wówczas jego brat ma wziąć tę 

żonę i wzbudzić potomstwo7 swojemu bratu. 20[Otóż] było sied-

miu braci; pierwszy pojął żonę, a umierając nie pozostawił po-

tomstwa. 21Wtedy pojął ją drugi i umarł nie pozostawiwszy po-

tomstwa. Tak samo i trzeci — 22i siedmiu nie zostawiło potom-

stwa. W końcu, po wszystkich, zmarła także ta kobieta. 23Przy 

zmartwychwstaniu, gdy zmartwychwstaną, którego z nich będzie 

żoną? Gdyż siedmiu miało ją za żonę. 24Jezus im odpowiedział: 

Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism
a
 ani mocy Boga?

b
 

25Bo gdy powstaną z martwych,
a
 nie będą się żenić ani za mąż 

wychodzić, lecz będą jak aniołowie na niebiosach. 26Co do umar-

łych natomiast, że zostaną wzbudzeni,8 czy nie czytaliście w 

księdze Mojżesza, jak to Bóg przy cierniowym krzaku wypowie-

dział do niego słowa:
a
 Ja jestem Bogiem Abrahama i Bogiem 

Izaaka, i Bogiem Jakuba?
b
 27Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, 

ale żywych.
a
 Bardzo błądzicie. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Dariusz Banicki KChB Gniezno: dariusz-banicki@o2.pl  

 

                                                   

7  potomstwo, gr. σπέρμα, to słowo określa również nasienie. 

8  Lub: obudzeni. 

Mt 22:23-33; Łk 20:27-40 
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