LEKCJA 3
MATEUSZ
I MAREK

Poznaleś już wiele faktów z Ewangelii - ich ogólna charakterystykę.
ich lokalizację geograficzną i tło historyczne oraz ich glówny temat: Jezusa
Chrystusa. Odkryłeś, że re cztery opisy są harmonijne, ale także dowicdzialeś się, że każdy opis jest unikalny, ponieważ każdv autor zapisał opowieść
o Jezusie w swój własny, szczególny sposób.
Teraz zwróć uwagę

OJ

same opisy ewangeliczne.

Po pierwsze, zbada-

my szczególne związki istniejące między Ewangeliami Mateusza, Marka
i Łukasza. Następnie rozważymy indywidualnie Ew. M31ClISZ3 i Ew. Marka.
Zauważymy

różny sposób, w jaki każdy z nich przedstawia

0501-><:

i naucza-

nie Chrystusa.
Na przykład
Marek używa

Mateusz określa Jezusa osiem razy jako ..Syna Dawida",
tego określenia tylko dwa f'Jzy .. Mateusz kładzie większy na-

cisk na wypełnienie przez jeZlI5:.1proroctwa; Marek koncentruje siC;na jego
czynach. zauważysz również inne róźnice. Być może, \....miarę studiowania,
Duch Święty pomoże ci ujrzeć Jezusa w nowy sposób jako swego Mesjasza
i pomoże ci w naśladownictwie jego przepięknego wzorca jako posłusznego sługi Bożego.

plan lekcji
Wzajemne podobieństwa

Ewangelii

M~lIC\lSZ:l.

Marka

t

Łukasza

Mateusz: Ewangelia Mesjasza - Króla

Marek: Ewangelia

sługi Bożego

cele lekcji
Po skończeniu lekcji powinieneś umieć:

•

Określić związki istniejące »ucdzv Ewangeliami synoptycznymi

i wyjnś-

nić te związki.
•

Opisać Ewangelie Mateuszu i Marka dzick! poznaniu ważnych faktów

na lemat autora oraz szczególnych
z nich.
•

Ocenić urukulność

Ewnngelf

cech, podkreśleń

Mateusza i Marka.

i zawartości

każdej
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Kr6Ie.'/l1'O Boże. Moc i Cbtrala

czynności

lekcyjne

1. Przeczytaj tekst lekcji i wykonaj każde ćwiczenie przed sprawdzeniem
poprawnoset odpowrcdzt. \V ten sposób ocenisz. czy rzcczvwiście zrozu-

miałeś treść. Popraw każdą złł odpowiedź.
2. PrICCZ)1aj Ewangelie

.\faIClISZ3.

i Marka. To jest bardzo ważna cześc two-

jej nauki.
:~. Przeczytaj lekcje i wykonaj

ćwiczenia

w tekście lekcji. Porównaj swoje

odpowiedzi z odpowiedziami
zamieszczonymi na końcu lekcji. Pamiętu]
o odnalezieniu i przeczytaniu wszystkich zaznaczonych fragmentó\v

Biblii.
terminy. które mogą być dla ciebie nowe. Niektóre
z nich zostały zamfcszczonc poniżej jako słowa kluczowe. Sprawdź definicj~ każdego niczrozumiałego wyrazu \\' słowniczku na końcu książki.

.j, W lekcji występują

Niektóre słowa są również definiowane

w tekście lekcji. Pozostalc sprawdź

w słowniku [ęzyk« polskiego.
5. Odpowiedz

na pytanta kontrolne na końcu lekcji i porównaj je z odpona końcu książki. Powtórz materiał obejmujący pytania, na
które źle odpowiedziałeś,

wiedziami

słowa kluczowe
badanie

przodkowie

epizod
genealogia
leervgma

synoptyczny
Wielki N"k3z Misyjny

ładna

treść lekcji
WZĄ/EMNE PODOBIEŃSlWA
J\L\RKA I ŁUKASZA

EWANGEIJI MATEUS7J\,

CcI 1. Podanie najlepszego u vjasntenia rodzaju podobienstu' miedzy
goltanu Mateusza, stariea i Luleasza,
Jak dowiedziałeś

EUI(l11-

się z lekcji 2. wszystkie cztery ewangeliczne
opisy
według tych samych wzorców, Jednakże Ewangelie: Mateusza, Marka i Lukasza sq bardziej podobne do siebie niż każda
życia Chrystusa przebiegają

Mateusz

i Alarek

63

z nich do Ewangelii Jana. Opowiadają one lustonę życia Chrystusa prawie
w ten sam sposób, czasami nawet używnjac tych samych słów. Z tej przyczyny Ewangelie te są nazywane Ewangeliami synoptycznymi
(greckie slowo oznaczające .widzieć razem").
1 Przeczytaj Mt 8,1-'1; Mk 1,40-4'); l.k 5.12-l6. \VIzeszycie zapisz odpowiedzi na pytania:
a Co powiedział
b Co odpowiedztal
c Co

\V

trcdowary

do Jezusa w każdym opisie?

.Jezus w każdym opisie?

każdym opisie powiedzial

jezus do trędowatego?

Jest wiele innych fragmentów, które ukazują zbliżony stopień pod 0bieństwa. A jednak Ewangelie nie sq kopiami. Gdy ich treści porówna się
bardzo uważnie, wówczas pojawią sit; następujące fakty:
l. Ewangelie Mateusza i Łukasza zawierają prawie cały materiał znajdujący się w Ewangelii Marka.
2. Ewangelie Mateusza i Lukasza mają łącznie 200 wersetów,
nie znajdują się u Marka.

które

3. Jedna trzecia z Ewangelii Marcuszu jest unikalna sama w sobie.
4. Połowa Z Ewungeln Łukusza jest unikalna sama w sobie.
Proponowano wiele wyjaśnień oceniających
dopodobne
wydaja się nastepujące wnioski:

te fakty. Najbardziej praw-

istniał trzon materiału faktycznego (zwanego leerygMateriał len był zasadniczą częścią przesłania
(patrz [)z 2,22-2,,\; 15,25-,'\5; l Kor l S, 1-11),

1. Od początku

ma) na ternut życia Chrystusa.

apostołów

2. Ewangelia
znająca apostołów

Marka zawiera podstawowy
i ściśle związana z Jezusem

materiał. Napisala to osoba
od początku.

3. Ewangelia Mateusza zawiera bazowy materiał. Mateusz dodaje do
niego uwagi, które bierze z nauk Jezusa, układając je tak, aby dopasować
swój ceł co całego kontekstu.
4. Ewangelia Lukasza równtcź zawiera bazowy materiał. Łukasz dodaje znaczną ilość innej treści będącej wynikiem jcgo własych badań. Jej część
składa się z przypowieści i cudów nie zapisanych ani przez Mateusza ani
przez Marka. Możliwe. że Łukasz otrzymał swe informacje bezpośrednio
od
ludzi, którzy słyszeli naukę Jezusa i którzy doświadczyli jego cudów.

Królestwo Boże, Aloc i Cbu-ała
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Należy pamiętać równleź. że Ewangcltśct byli inspirowani

przez Du-

cha Świętego. Ich decyzje odnośnie do tego. co umieścić i jak materiał ten
ułożyć, były podjęte pod jego kierunkiem.
sy, które mamy, są zapisami

Moźemv mieć zaufanie, że l..
api-

według intencji Boga.

2 Zakreśl litery na początku każdego stwierdzenia,
lub wyjaśnia podobieństwa

które poprawnie

opisuje

między Ewangelianu synoptycznymi.

a) Każdy autor 7..nimuje się podstawowymi faktami z własnego punktu widzenia.
b) Każdy Ewangelista nie usilowal świadomie naśladować jakiś wzór pod-

czas przedstawianta
padkowcj.

życia Chrystusa <podobieństwa

e) Istnieją podobieństwa

miedzy Ewangeliami

ich opisów są przy-

synoptycznymi,

ponieważ

piszący naśladowali src. Nie było możliwości, żeby sami uzyskali więcej
informacji.
d) Zarówno Mateusz jak i Łukasz zawarli podstawowy

material o Chrystusie, jaki był zapisany pr7CZ Marka. Każdy z nich dodał IrCŚĆ, która bvla
wynikiem ich własnych badań.

MATEUSZ: EWANGHJA

MF$)AS7A-KRÓIA

Cel 2. Zapornante sie Z autorem. akcontv jXJ/OŻ01/C przer
OgÓll1Yi srcrcgolnc cechy Euaugelii ,Ha/el/sza.

nic:r~o,jJrzeglqd

Ewangelia Mateusza jako pierwsza ksiega Nowego Testamentu jest
prawidłowo usytuowana w kanonie. ponieważ iej treść SIanowi właściwy
łącznik między Starym i Nowym Testamenrem.
Autor

hykl napisana pr.l.cz Mateusza,
uczniów Jezusa (MI 9.9-13;
5W:1 Ewangelie; pomiędzy 50 i 70

Według tradycji, Ewangelia Mateusza
poborcę

podatkowego,

jednego z dwunastu

10}l), Mateusz pisał prawdopodobnie
rokiem.

~1/at{'IlSZ

i .\Jarek
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Główne akcenty
Mateusz kładzie nacisk zarówno na toŻS;IIllOŚl~jak
zusa, Nawiązuje

do Starego Testamentu

i na

wic::ccj niż 60 razy wskazując

k-zuxa jako na syna króla Dawida, którego życie wypełniły

roctwa Starego Testamentu.

nauczaruc

\\/ ten sposób jego Ewangel!a

na

mesjańskie pro-

tworzy pomost

między treścią Starego i Nowego Testamentu. \'V opisach Mateuszajezus
więc ukazany nie jako inny prorok czy nauczyciel.

je-

jest

lecz [ako prawdziwy Syn

Boży, który pewnego dnia zasiądzie na swym tronie w niebiańskiej

chwale

i os;,dzi wszystkie narody ( I (l, l :~-20; 2·),.~1-.~2). Akcenty te czyn h! Ewangcdla ukazurun Żydom, że Jezus byl ich dlugo oczckt-

li\, Mateusza użyteczną
wanym

Mesjaszem. którego

wl.rsnvch proroków.

przyjście

zostalo przepowiedziane

przez ich

Służyło to również temu, aby pomóc ludziom

dzenia nieżydowskiego

pocho-

pr;.ybliżyć' naukę jezus.i.

,; \V tych fragmentach Pisnu Ś\\·il,."tego, które podano niżej . .\bteusz pokaaspektem życia ,Jezus;1było wypełnienie proroctwa Stare-

zuje. i.c pcwnyrn
go Testamentu.

Odszukaj

i przeczyta] te fragmenty.

WI zeszycie opisz ten

aspekt poruszany w każdej z niell.
a 1.2:\

e 8.17

b 2,6

f 12,11>--21

c

2,:n

g l:\,:\'i
h 2l,'i

d :\.5

Oprócz lego, że f\.blL'lISZ podkreśla idLnlyczno.~( jczusa z Mcxjaszcm ,
zwraca również

uwag<,-'na jego nauki. \'V rzcczvvctsrośct

treści jego Ewangclf

\v iecej niż pO!OW:l

jest Im poświecona.

\X'plata on kilka długich akapitów,
w których zapisuje słowa .Jezus;1odnoszące się do szeregu ważnych tematów. Ewangelia 1~1 kończy si\~ radą .Jezusa skierowaną do jego nasladowców. pouczeniem, \\' którym sam Jezus podkreśla waźnosc swoich nauk:
..tdzctc lI'i{'c i nauczajcie wszystkie narody ( ... ), t czcic je zacbouvu-ac u-szystleo. co u-am przyeazntcm"
t28.19-20).

4 PO(t!j jakiś fakt dotyczący Ewangelii Matcusz«, który pokazuje. że kładzie
on nacisk na nauk! Jezus;!. ProSZ\' wykorzvst.i,' w tym celu swój zesz)"!.

Krotestu-o Boże, Moc i Chirata
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Cechy szczególne

Oprócz nacisku, jaki Mateusz kiadzic na wypełnienie proroctw Stare\V życiu jezusa i w jego naukach. są jeszcze inne szczególne
cechy, które można znaleźć \\1 jego Ewangelii.

go Testamentu

Aleceruon-anie

Krolostu-a i Krola

Ewangelia

M~ltL'lISZa

jest Ewangclfu o jezusic-Królu

i o Królestwie Nie-

bios. Na samym początku Jezus jest określony jako królewski syn Dawida
z pokolenia .ludy (1,1-5 >. Mędrcy, którzy przybyli \"" poszukiwaniu rodzącego si~ .Jezusa, pytali gdzie narodził si\-' "król żydowski" U,I-2), \'lI okresie
swej działalności jezus wielokrotnie mówi! o swym Królestwie (na przykład
16,28), \Y/ Ewangelii lej znajduje sic 38 wzmianek albo o .Królcsrwie Niebios" albo o .Królesrwle Bożym". Na tydzień przed ukrzyżowaniem, Jezus

przvbył do Jerozolimy jako jej król, wypclruaiac proroctwo
(Mt 21,1-11).

Zachariasza 9,9

Chociaż Żydzi na ogół nie uznawali Jezusa jako króla, lo jednak ludzie z innych narodów uznawali go. Kobieta kananetska. która przyszła do
Chrystusa w imieniu swej cierpiąc-ej córki, nazwala go królewskim tytułem
.,syn Dawida" (15,21). Piłat napisał te słowa i umieścił je na krzyżu, na

którym umarllczus:

..To jestjezus,

król źvdouslei" (27,37 l,

Uu-agaposuiecoua ludziom poebodzenia ntezvdou-setego
Ewangelia Mateusza zawiera zapisy i podaje fakty, które s;.)świadectwem jego zainteresowania ludźmi pochodzenia nieżydowskiego. Na przykład w genealogii jeżusa są imiona dwóch kobiet pochodzenia
nieżydowskiego (1,5 -Ibchab
i Hut). Opowiada o mędrcach, którzy przyszli ze
Wschodu, aby pokłonić się jezusowi (2,1-2). Przytacza słowa Jezusa, że
Królestwo będzie zabrane Żydom i dane tym ludziom, którzy wydadzą jego
owoce (21,43). Ewangelie; swą kończy on Wielkim Nakazem Misyjnym,
w którym Jezus mówi swym naśladowcom "aby uczyć wszystkie narody"
(28,19)

wzmianea

() Kościele

Wśród czterech Ewangelii jest lo icdyna, w której pojawia się słowo
leoscićł.

Można je znaleźć tam Irl.y razy (raz w wersecie 16,18 i dwa razy

w 18,1n.

Mateusz

i Marele

Inne unikalne
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tlsJ](·kZl'

\V Ewangelii Mateusza znajduje się dztcwicć wvdarzen. dziesięć przypowieści i trzy cuda, które nie znajdują sit; w innych Ewangeltach. Zawiera
ona, na przykład, widzenie józefa (1.20-2;i). uzdrowienie opętanego niemowy (9 ..:1,2-3:~)i przypowieści o kąkolu (1.~.2/1-:'0.:'\&---.f~)oraz o talentach
(25. H-.'\O>.

5 \'i/ zeszycie opisz trzy szczególne cechy, j~lkie można znaleźć w Ewangelii
Mateusza. Podaj przykłady lub odnośniki ilustrujące opisane cechy.

Treść
Treść Ewangelii Mateusza jest ułożona w dwu zakresach. lcdcn z nich
dotyczy wydarzeń w życiu .Jezusa, drugi - jego nauk. \V obydwu przypadk.tch ~taleusz powtórzył pewne fragmentv. aby zaznaczyć różnice.

wvdorronta

i

nauczanto

Jak zauważvłeś
w lekcji 2. wydarzenia w zvctujczusa
można podzielić na cztery podstawowe okresy . jednakże w Ewangelii Mateusza rysuje stę
baruziej zasadniczy podział na dwie części: ( l) okres publicznej akceptacji
i popularności .Jczusa (Ii, 17-16,2); (2) okres spadku przychylności dla niego
i okres publicznego
odrzucenia (l6,21~28.1O). Każda z tych czcśc! rozpoczyna się słowami: "Odląd zaczal (pucZąIJJCZlIS ... ". Ten podział ujawnia
fakt, że po jakimś czasie swej działalności jezus poświęcał wiece] uwagi
i ćwiczeń swym uczniom.
6 Przeczytaj Ewangelie Mateusza ;1. 17 i 16.21 i na pisz w zeszycie, co Jezus
.rozpoczął robić" w każdym przypadku i opisz wydarzenie, które po tym
zaistniało.

Nauczanie zawarte w Ew . .\lateusza jest podzielone ze względu na
tematykę na pięć głównych części. Każda z nich jest zakończona frazą "Gdy
Jezus dokończył tych mów ..
7 Niżej podano odnośniki fragmentów.
które kończą każdą z ptcctu głównvch części nauczania. Odszukaj te miejsca i napisz w zaszycie, co Jezus
.zakoriczyl" robić w każdym przypadku. Podaj również krótki opis zagadnieula. o którym skończył właśnie nauczać.
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Krćlestu-c Boże. Moc i Cbuała
a 7.28
b l l.I
c U,53

d 19.1

c 26.1

Dodatkowo
nie jana

(:1,1-12)

\Y/ rozdziale
plan.

Zn pamiętn]

oprócz tych pięciu czc,:ści naliczania

sa dwie inne: kaza-

i Wielki Nakaz ~li5rjnv <28.18-20).

tym lx-dzics« czytał Ew. Mateusza.
tytuły

głównych

punktów.

Wykorl.ystai

podany
zapisuj
sit,' do każdego rozdziału.
podzial co i plan podany
\Y/ nuurę czvuuuu

w zeszycie odpowiedzi
na pytania odnoszące
(Uwaga: poniższy plan ma ten sarn główny
,v lekcji 2>. \Y/ każdym punkcie przytoczonego poniżej planu podano odpowiednie części nauczania określone wyżej.

EWANGELIA MATEUSZA:
EWANGELIA MESJASZA-KRÓLA
I.

Król jcst przedstawiany.
Przcpowtedrua

Przcczvtaj

1.1 - 1./1

Jana ~.1-12.

8 O co pytali Heroda mędrcy?
II. Król zapowiada Królcstwo. l'rzcczvta] 4, 12 - 15,20
Kazanie na Górze: ), l - 7,29.

Wskazówki

dla uczniów:

Przypowieści:
9 Które z przypowtcsct

wvjnsruł jezus w Ew. Mateusza

III. Król jest odrzucony.
Znaczenie

10,1----12.

1:tl-52.

Przcczvtaj

13?

15.21- 20,j4

przcboczenta. 18.1-55.

10 Sporządź listę odnośników Ja Ewangelii. w których za kazdym razem
Iczus miał dyskusję z furyzcuszanu i saduceuszami.

IV.Tryumf Króla. Przcczvta] 21,1 - 28,20
Upomnienie

i proroctwo

2j,1 - 25,46.

Wielki Nakaz Misyjny, 28,18-20.

Xtateusz

i Marcle
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11 Pismo Święte mówi, że po zadaniu przez .Jezusajednego z pytań nikt już
od tego dnia go o nic nic pytał. PrZ)10CZto pytanie i podaj, gdzie można je
znaleźć w Ewangelii.

12 Zakończ następujące sformułowanie lub odpowiedz
wiednie słowo lub fragment w swym zeszycie.

na nic pisząc odpo-

a Ewangelia Mateusza jest opisem naocznego świadka życia Chrystusa, ponieważ Mateusz był.

h Treść według Mateusza jest osnuta na podwójnym
punktów,

Podzlaly

zestawieniu głównych
te odniósl Mateusz do lakich dwu aspektów:

c Pięć rzeczy podkreślonych stanowiących szczególne cechy Ewangelii Matensza to:
d Przeczytaj Ew. Mateusza według planu, który ma cztery punkty. Zrób
listę tytułów tych czterech części oraz podaj rozdziały i 'wiersze Ewangelii, które pokrywają każdą cześć.
\'1/ miarę czytania Ew .• Mateuszu widzimy rzeczywiście jakim pełnym
chwały i zwycięskim królem jest Chrystus! Szatan nic może go przezwycieżyć. \'l/rogowie nie mogą mu przeszkodzić. Śmierć nie może go zatrzymać.
Nie wątpmy dłużej, że jest Królem. Zaprośmy go do panowania w naszych
sercach. Ponad wszystko poszukujmy jego Królestwa.

MAREK; EWANGEUA Sł.UGI BOŻEGO
Cel 3. Cptsamc au/Dra, alecentetr planu

oraz szczcgćtnvcb

cecb Euaugelii

Marka.
Jak nauczyłeś się w lekcji 2., Ewangelia Marka podkreśla dynamiczną
i aktywną działalność Jezusa. Marek, prowadzony

pr.lez Ducha Świętego,

pokazuje jak Chrystus wypełnił swą misję jako posłuszny sługa Boga. Rozważając Ewangelię Marka zbadamy jego autentyczność

jako autora tego

opisu. Będziemy również studiować treść, akcenty i szczególne cechy tego
opisu.

Autor
Miedzy naukowcami
byłjan

istnieje pełna zgodność, ze autorem Ew. Marka

Marek, młodzieniec, który udał się z Pawlem i Bamabą

w ich pierw-
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Krolestuo noże, iHoc i Cbtrała

szą podróż misyjną (Dz 12,12). Marek był siostrzeńcem Barnahv (Kol '1,10)
i hył ściśle związarry z apostołem Piotrcm (patrz li> ':;,1), \V którym Piotr
określa Marka jako swego "syna" - termin
Rzeczywiście jest caikowicie

stała na podstawie

prawdopodobne,

kazań i opowiadań

świadczący o przywiązaniu).
że Ew. Marka napisana zo-

Piotra, którego życie Marek z bliska

obserwował.

Główne akccnty
\VI opisie jezusa Chrystusa, wykonanym

przez Marka, położony

jest

nacisk na jego życie będące aktywną posługą Syna Bożego (I, l ). Taki opis
przemawiał do Rzymian zatntcrcsowanych
praktyczną stroną życia. \V/odróżnieniu

od Mateusza

j

Lukasza. M:HCk nic podaje zadnet genealogu

tusa. Dzieje się tak dlatego,
traktowanym

jako posługa, a przccicź

naiważniejszą.

Chrys-

sit; na życiu jczusa

że Marek koncentruje

historia rodziny sługi nie jest sprawą

Akcenty opisu Marka są również zaznaczone w inny sposób.

Ew. Lukasza jest prawie dwa razy dłuższa nU Ew. Marka. Ponadto Łukasz
opowiedztal

o 20 cudach, podczas gdy Marek zawarł opisy

dłuższym nieznacznie od połowy
je szczegółowo

18, w tekście

tekstu Łukasza. Choctnż Marek relacjonu-

wiele nauk Jezusa, lo jednak często stwierdza tylko fakt, że

lczus naliczał (patrz 2,1,\, 6,2.6 ..'"' i 12,Y;).
Marek również akcentuje w swym opisie, że Chrystus wykonywał
misję z gorliwością
kim tłumem

i dla określonego

ludzi, których

naliczał (3,7-12.20-21;

53-56; 8,1-13), Greckie słowo cutis, przetłumaczone
jak "natychmiast",

swą

celu. wrclokrotruc

był otoczony wiel'i,I-2; 5,21-5'1; 6,30-/j/j.
przez takie wyrazenie

"od razu", .,zaraz" polawiu się ,i2 razy na stronach Ew,

Marka (słowo to u Mateusza pojawia się tylko 7 razy i tylko 1 raz uLukasza ).
\X!yrażenie to jest użyte 14 razy w odniesieniu

do działaniu jczusa

i wskazu-

je na prędkość i chęć z jaką przyjmuje on swą służbę. Użycie tego wyrażenia przez Marka w wielu

miejscach wskazuje

również

na to. ze Chrystus

zdąźal w stronę Golgoty, celu swego misji na ziemi. Powiedział on do uczniów

.Bo i Syn Cxlou-tcczy nic przysredl,
stroje .i:vcie na okut: za u-telu

ab» 11IU słuiono,

lecz żełrv słuzy« i dać

lo.

13

Poniżej podano pan," zdari o Ew. Marka. Zakreśl literę na początku każ-

dego zdania, które przytoczono

jako dowód

na to, że życie jczuso

sluzbą aktywna.
a Opis ten jest krótszy niż opis Mateuszu iLukasza.
b Nic zawiera dokładnego

opisu historf

rodzlnyIczusa.

było

Mateusz i Marek

II

c Większa ilość miejsca jest poświęcona
Chrystusa niż w Ew. Łukasza.

tutaj opowiadaniu

historyczne fakty
które były głoszone przez apostołów.

d Opis ten reprezentuje

o cudach

o życiu i naukach Chrystusa,

Cechy szczególne
Chociaż

Ew. Marka jest nutkrótsza

Z

czterech

Ewangelii,

to jednak

posiada ona kilka cech, które j~ wvróźniaj.].

Świeży, iylly stvl
Marek często opisuje

przeszłe

wydarzerm

tak, jakby wydarzyły

się

w czasie, kiedy o nich pisał.
Wf tym celu UŻY\'\.'<1ł formy czasownika zwanego w grece "czas teraz-

niejszy historyczny".

Formy te mogłyby być reprezentowane
w języku antakimi jak "lI idz(, "idziesz', "m61l'i".
Jednakże dla większości czytelników angielskich brzmiałoby to dziwnie
i niezgrabnie. Z tego powodu grecki czas ternźruejszv historyczny jest zazwyczaj reprezentowany
w większości przekładów angielskich zwykłym
czasem przeszłym (widział, szedł, mou'iłt.
gielskim,

fonnami

czasu teraźniejszego,

l

Zwróć uwagę na dwa czasowniki.

podkreślone przez nas, które po]aw New American Standard vcrsion (tłumaczenie
polskie według Ptsmu Świętego
- Wydawnictwo
Pallottinum ~ Poznari - \V'arszav./a 1980r.): ,,011 zas spał u' tyle łodzi na u ezgłou-iu, Zbudzili go i pounedzieli do niego: Nauczycielu,
nic cif nie obchodzi, że giniemy?". Gdybyśmy użyli formy takiej, jakiej zazwyczaj używał
Marek, fragment ten brzmiał następująco: "On zaś był spał w tyle łodzi na
wezgłowiu, a oni obudzili go i pou-iedzieli do niego: Nauczycielu nic cię
nie obchodzi, że giniemy?". Można tu Uj zaobserwować
jak fragment w czasie teraźniejszym ożywia tę historię. Ta forma czasownika jest podobna do
greckiego czasu teraźniejszego historycznego, który Marek używał więcej
niż 50 razy.
wiają się u Marka 4,38 według tłumaczenia

Inne cechy stylu Marka również dodaj q jego opisowi realizmu i dramatyzmu. Użvwai wielu wyrażeń, które obrazują szczegóły opisowo i żywo.

7.2

i Cbtrala

KrÓ/CSlll'O noże, Moc

14 \X!yszukaj fragmenty podane poruzer. Zapisz w zeszycie informacje. które Marek podaje \V szczegółach takich jak kolor, ilość. wiek. postawę lub
dziabnie itd, o każdej osobie lub każdym wymienionym obiekcie.
a S.39-1i.3; dziewczynka

d 1O/19-S0; niewidomy

b 6,39; trawa

e I (),Ił-S: młodzieniec

c 8,12; Jezus
Szczcgó~v iutcrcsujacc Rzymian
Pewne szczególne
podobnie
kiem,

cechy Ewangelii Marka wskazują na to. że prawdo-

najpierw oLJicgb ona Rzvm. \'Vg Mk 15.21.

który

11:1

niósł krzyż .it..:'zusa,był Szymon z Cvrcnv,

i Hufusa (żaden z innych opisów cwangchcznvch
Szymona), Hufusa wspominał

przykład.

człowie-

ojciec Aleksandru

nic podaje imion synów

I'uwcl w swym liście do członków

apostoł

zboru w Rzynuc (Hz 16,l:~). Oprócz lego fragmentu S~lrównież inne, gdzie
Marek używa łacińskiego terminu (patrz 1"1.16.gdzie ..prcionum"
zwyczaj wyjaśniane jako .zamek").

jest za-

Szczegóły te wskazują. że Marek był

szczególnie nastawiony na odbiorców

rzymskich.

\r'lIŻIlO'<Ć Eu angelii
Marek rozpoczął swój opis słowami ..J1ocz(lldl Fu ,(lIlgdii ofezusie Cb0"-

stnsic,

,~Vllll

noiym" ( I, l). \X!cdług Marka przesłanie. które głosił Chrystus,

było Ewangclt.; (1.11j~15). Jest to tak ważne i
warte jest poświecenia

zań własnego

W:1110śC"iO\\.'c

przesianie, że

życia (H.5S; 10.2<), Jest to przesianie,

które musi być głoszone calemu światu (I:t 10; Iti,!).

Treść
PiS7.:.łC swój opis życia Chrystusa . .\brck zdecydował się na taki sposób przedstawrenta

faktów

i wydarzeń. aby mówiły

one same

Z~l

siebie.

jczusa i rozwoju jego dział.tlności. I chociaż jego opis jest krótki, to jednak zawiera wszystkie ważne cleOpisał szereg epizodów dając żyw)'

ObLłZ

mcnry. Jak już wskazaliśmy. podaje wicie szczegółów, które pokazują, że
jest lo relacja naocznego świadka.
Przcczvtc]

Ew. Marka wvkorzvsnnar

plan przytoczony

poniżej jako

przewodnik

i zapamiętaj główne punkty planu. \'V swym zeszycie napisz

odpowiedzi

na ćwiczenia należące

do każdego punktu planu.

Mateusz

i Alarek
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MAREK: EWANGELIA SŁUGI BOŻEGO

I. Przedstawienie

Sługi Bożego. Przocxvtcj t , /-/3

15 Co powiedział Jan Chrzciciel na lemat dztałalnośc! Jezusa?
II. Czyny Slugi Bożego. Przcczvut] I, 11 - 7,23
16 Przeczytaj każdy z niżej podanych fragmentów. Zapisz w zeszycie, jak
ludzie lub uczniowie reagowali na lo. co jezus czynił lub mówił?

a 1,21-27
b 2,1-12
III. Odrzucenie

e ,j,:\1-"'1
d (),l-:\
Slugi Hożego. t'rrccxvtaj

7,2·1- 10,52

17 Zrób listę' rozdziałów i wierszy zawartych w tym punkcie. gdzie Jezus
mówił uczniom o swej śmierci or.iz opisz krótko ICh odpowiedz! na te
zapowiedz.

IV. Sluga Boży kOł\CZYswe dzieło. Przeczyta]

11,1-

16,20

18 Podaj pytania stawiane jezuso-v: podczas przewodu sadowego dotyczące jego osoby przez: (al naj\\')'i.SI'.L'go k.rplanu i (h) Ptł.ua. Przytocz od powiedz! jakich .Jezus udzielił na każcle pytanie.
Ewangelia Marka pokazule jak posłusznym, pełnym wiary i chętnvrn
sługq Bogu był .Jezus. Z tego powodu Bóg rowmcz uhonorował go niewypowrcdztarm chwal.i t Flp 2.9-11 l. .leżcli i my pozostaniemy wierni i posłuszni w naszej sluzbic Bogu. wówczas zostunrcmy również
uczczeni

U

12,26).

19 \'\Iykonai poniższe ćwicze nin clotvczucc Ew.mgchi
wiedzi w zeszycie.

Marka. Napisz odpo-

a Objaśnij pokrewieństwo j.m.t Marku z Ptotrc-m. Pawłem i Barnabq.
b \'\Iymień dwa fakty dotyczące Ew. Marka. które wykażą akcent położony w niej na aktywna

działalność

Jezllsa.

c Poda! główne tytuły i numery rozdziałów oraz wierszy każdej z czterech głównych czcśc! Ew. Marka.
d Poda] dwie szczególne cechy Ew. Marka oraz przykład lub nurner rozdziału i wiersza dla każdej z tych cech.

Krotestu-o Boże, kloc i Chuała
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pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA. Zakreśl liczbę na początku

każdego

I'RAWDZI-

\\1EGO stwierdzenia.

1 Podobicństwa

wśród Ewangelii

najwcześniejszych

synoptycznych

wskazują

na to, że od

czasów tam znajdowab

dnicza cześć materiału opartego

sit,' mocno ugruntowanu zusana faktach z życia i nauczania .IezlIsa.

2 Mateusz i Lukasz nie wlączvli lej zasadniczej kcrygmy o jezusic. która jest
LI

Marka.

3 Lącznie
LI

li

Mateusza i

li

Marka znajduje sit,~200 wierszy, których

nie ma

Lukasza.

4 Ewangcliu Mateusza wskazuje, że wtększosć
lexusa.

5 Wi\,cej niż polowa Ew. Mateusza jest poświecona

l.ydów uznalu Królestwo

przytoczemu

nuuklezusa.

6 W Ew, Marcusza nauki jezusa S;.J ułożone \\' prcc!u głównych

cześciach.

7 jest prawdopodobne,
że Marek dobrze znał apostoła Piotra i Ewaneglia la
przedstawia świadectwo Piotra, jako naocznego świadka działalności jczusa.
8 Z uwagi na fakt. że Marek akcentował
aktywną działalność
zawarł w swym opisie cwangeltcznym żadne! z nauk jezus.i.
9 Jedną ze szczególnych
więcej niż 25 cudów.

cech Ew. Marka jest to, że zawiera ona opisy

10 Marek podaje wiele szczegółów,
świadectwo naocznego świadka.

WIElORAKI WYBóR

Jezusa, nie

które wskazują na to, że przedstawiają

Zakreśl literę na początku najlepszej odpowiedzi.

11 Ewangelie Mateusza. Marka i Łukasza sq nazywane Ewangeliami
tycznymi,

ponieważ

synop-

wszystkie one:

a) większość objętości swego opisu poświęcają naukom Jezusa,
b) adresują swój opis do kilku różnych rodzajów audvtonum.
c)

naśladują ten sam zasadniczy wzorzec \\' opowieści

J) były napisane przez .Jezusa.

o życiu jeżusa.

Ala/clisz

i Marele
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12 Najważniejszym

dowodem

tego, że Ewangelia

pomost między Starym i Nowym Testamentem.

Mateusza tworzy

dobry

jest to, że:

a) opowiada jak proroctwa Starego Testamentu były wypełnione

wlezusic.

b I zawiera kazanie Jana Chrzciciela,
c) zawiera kilka przypowieści

i cudówlczusa.

ci) opisuje z jakim współczuciem

dla ludzi działał .Jezlls.

13 KOJARZENIE. Proszę polączyć dana Ewangclu;
zdaniem. które j~ opisuje (z lewej).
· ...

a Była napisana przez czlowickn, który' odbył z Pawiem i Barnaha ich pierwszą podróż misyjną.

· ...

b Zawicru

imiona

dwóch

kobiet

2)

Marek

tam

· •..

c

.•.•

d Użvwu greckiego wyr~lZuclllisC,zaraz") częś-

I

z każdym

I) Mateusz

pochodze-

nia nieżydowskiego
w przytoczonej
genealogii Cluvstusu.

Akcentuje .Jezusa tako Króla

(z prawej)

jego Królestwo .

ciej niż inne Ewangelie.

· •.• e

Podaje imię Rufusa. członku zboru w Rzymie.

KRÓTKA ODPOWIEDZ.

Odpowiedz

zwi\'zlc

na poniższe pytanta.

14 Mateusz zaznaczyi

pocmtterus .

15

dwa zasadnicze okresy życia .Iezllsa
Tymi dwoma bazowymi okresami były:

fraz~! "Odtąd

Mateusz zwracał sic szczególnie do Źvdów, ponieważ:

16 Ewangelia Marka była przeznaczona dla praktycznie
mian, ponieważ podkreślała:

17 Marek uwypuklał

ważność

usposobionych

Ewangeli! n~lzywając swój opis:

Rzy-

Krolestuo Boże, Moc i Clnrała
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odpowiedzi
\016,1-'1;

na pytania nauczające

19.3-12.

1 a Powtedztał. że jeżeli jezus zechce, wówczas może go oczyścić.

b jezus powiedział, że chce i wydał polecenie, aby ten człowiek został
oczyszczony z trądu.
c Jezus powiedzlal

mu, aby nie móc..'i! o tym nikomu, lecz poszedł i pa-

kaz.il się kapłanowi

oraz złoży! ofiarę nakazan:,

przez Mojżesza.

11 JcZlISpytli, ~lk Dawid mógł nazwać swego potomka .Punem" <22,li1-'i6),
2

a)

Każdy autor zajmuje sit; podstawowynu

d)

Zarówno

Mateusz jak i Luknsz

faktami

Z~I\\':Ir1i...

o ••

własnych

punktu widzenia.

badań.

12 (własnymi słowami),
a jeden z uczniów jezusa.
b \'VydarlenLl \\' życiu jeżusa i jego nauki.

c Tożsamość jezus.i jako Mesjasza. nauki JczlIsa, jego Królestwo i królewskość, wspomnienie
dzenia ntczydowsktcgo).

Kościoła oraz miejsce pogan (osób pocho-

d \Xfróć do lekcji w celu sprawdzenia swoich odpowiedzi.

3 a

lego urodzenie.

f lego służebność.

b Jego miejsce urodzenia.
c lego dom w Nazarecie.

g Jego metach nauczania
w przvpowrcsctach.

d dzialulność lcgo zwiastuna.

h lego sposób przybycia do lzraela.

e Jego służba uzdrowieńcza.
13 b Nie zawiera

... historii rodziny Jezusa,

c Większa ilość miejsca jest poświecona

tutaj ... w Ew. Lukasza

4 Wiecej niż polowa jej zawartości jest poświecona
na powiedzieć, że podaje ona Wielki
podkreśla ważność swego nauczania).

naukom Jezusa (Moż-

Nakaz Misyjny, w której Jezus

,\Ia/etlsz i Marel:
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14 (Twoje odpowiedzi

powinny

być podobne)

a lej wiek - 20 lat.
b lej kolor - zielony,
c lego odpowiedź

- westchnąl,

d Jego działanie - zrzucił z siebie płaszcz,
e lego ubranie i postawa - był ubrany na biało i siedział fXJ prawe] stronie.
5 Następujące

irzv spośród szczególnych

a) polozcrua nacisku na Królestwo
h) uwagę.
c)

która poświęca

0113

cech Ewangelii

i królewskość

Mateusza:

Jezusa,

poganom,

jej \....
zrniunkn na temat Kośetola.

\Xlróć do lekcji dla sprawdzenia przykładów i numerów rozdziałów oraz
wierszy podanych przez ciebie na każdą cechę. (\Xl części swcj odpowiedzi mógłbyś powiedzieć również. że Ew. Mateusza zawiera przypowieści.
przypadki i CU&I, których nin ma w innych Ewangcltachr.

15 Powiedział, że jezus będzie chrzcił Duchem Świętym.
6

odpowiedź powinna być podobna). Ew. Mateusza /1.17 mówi, że
Jezus rozpoczął kazanie orędziem o bliskości Królestwa Niebios. :'\Jastepnic powołał swych ptcrwszvch uczniów. Mateusz 16,21 mówi, ze
Jezus zaczął wyjaśniać. iż umrze w Jerozolimie i zmartwychwst.mic trzetTwojn

ciego dnia. Po tym Piotr czynilmu

wyrzuty,

:1

Jezus powiedział

Piotrowi,

że nie myśli na Boży sposób.

16 a Byli

zdumieni,

b Byli zdumieni i wielbili

Boga,

c Byli przerażeni,
d Byli zdumieni i niedowierzający.
7 a Zakończył "te mO\\1'~. Nauczał w nich o roztropnych
budowniczych.
b Zakończył "dawać te wskazania dwunastu
w nich o nagrodach.
c Zakończył "te przypowieści".
mi i złymi rybami.

swym

i nieroztropnych

UCZI1IOIll

Przytoczył przypowieści

Nauczał

o sieci z dobry-
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d Zakończył "te mowy". Nauczał w nich o tym, co srało się z nlcprzebaczatacym sługą.

e Dokończył

.wszystkich

tych słów". Nauczał właśnie

o tym, jak będą

osądzeni źli i nicprawi.

17 (Twoje odpowiedzi

powinny

być podobne)

a) 8,31-.~2; Piotr napomniał Go.
hl 9,30-32; Jego uczniowie

nie rozumieli o czym mówi,

a bali się Go py-

tać o wyjaśnienie.
c)

1O,?l2-j:1; nie jest wymieniona

żadna reakcja uczniów.

8 Pytalt go, gdzie [cst nowo narodzony król żydowski

(2,2J.

18 a) Arcykapłan zapyta! Go, czy On jest Chrystusem, Synem Błogosławienego .. Jezus odpowiedział

mu, że On jest (H,61-62J.

b) Ptłat zapytal Go, czy On jest królem zydowskun . jezus odpowiedział
mu, że to on tak mówi ( 15,2).

9 jezus wyjaśnił podobieństwa

o siewcy

18-2.:':'> oraz o pszenicy i kąko-

(w.

lu (w.56-{').
19 (Twoja odpowiedź na podpunkt a powinna być podobna . jako odpowiedź na podpunkt b mogłeś wybrać cechy wvróżntatqcc
Ewangeli~
Marka, które s~ wymienione \V części zatytułowanej "Główne akcenty".
a

Jan Marek był bliskim towarzyszem Piotra i kuzynem Barnaby. Udał
si~>z Pawiem i Barnabq

w ich pierwszą podróż misyjną.

b

Marek podkreśla sluźbc Jezusa pośwtecaląc wiece] miejsca opisowi
Jego cudów, a pomijając szczegóły dotyczące Jego rodziny.

c

I.

Przedsrawtcruc

Sługi Bożego. LI-I':':'

II. Czyny Sługi Bożego. l, l·j-7.25.
III. Orzucenie Sługi Bożego. 7,2:'-10,52.
IV. Sługa Boży kończy swe dzieło. 11.1-16,20.
d

Trzy szczególne cechy wvróźmalącc
[ącc:

Ewangelie

Marka S~I następu-

,\Ia/ellSZ

i ,<\fareM
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l) świeży. żywy styl opisu korzvstający z formy czasownika

zwane-

go w grece "czas teraźniejszy historyczny" oraz używanie wyrażeń
przcdstawuuącvch szczegóły niezwykle żywo.
2) zawiera

szczegóły interesujące

Rzvnuan.

"~) Marek podkreśla ważność Ewangelii.
\Vróć jeszcze raz do tekstu lekcji, aby porónać z nim podane w rwoich odpowiedziach

przykłady

i odnośniki.

