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3. Adresaci Ewangelii św. Marka 

 

Marek ewangelię napisał jako pierwszy. W czasie, w którym ona powstawała, 

istniały już jednak opowiadania o działalności i śmierci Jezusa, choć nie były to ujęcia 

całościowe. 

Marek jako pierwszy daje przegląd wydarzeń z całego życia Jezusa, aż do Jego 

zmartwychwstania. Można więc powiedzieć, że to on stworzył gatunek literacki 

zwany "ewangelią". 

Należy jednak pamiętać, że Marek nie zamierzał pisać biografii Jezusa, i w związku z 

tym nie wykorzystał wszystkich tradycji na Jego temat. Przytoczył tylko wybrane 

epizody z Jego życia i autentyczne Jego słowa. Wybrał to, co może wzbudzić w 

czytelniku wiarę, że Jezus z Nazaretu przyniósł ludziom zbawienie Boże.  

Ewangelia św. Marka jest więc wyznaniem i świadectwem wiary. Mieści się w niej 

opis i równocześnie interpretacja. 

Marek określa swoją księgę mianem "Ewangelia" (Mk 1, 1) - jest to Dobra Nowina, 

Radosne Orędzie. Według św. Hieronima, Marek napisał ją "na prośbę braci w 

Rzymie".  

 

A analiza treści Ewangelii św. Marka potwierdza stanowisko, że jej 

 adresatami byli wierni pochodzenia pogańskiego, związani z Rzymem. 

 

Potwierdzają to dwie charakterystyczne cechy tego dzieła: 

 Marek dużą wagę przywiązuje do tematu powołania pogan do zbawienia 

 Marek wyjaśnia pewne szczegóły wiążące się z Dobrą Nowiną, które nie 

były znane nie - Żydom. 

Kwestię powołania pogan do zbawienia podkreśla Marek w sposób szczególny w 

dwóch scenach: 

 rozmnożenia chleba (Mk 6, 34 - 44; 8, 1-9)  

 oraz w scenie wypędzenia przekupniów ze świątyni (Mk 11, 15 - 25). 

Opisy rozmnożenia chleba Marek tak zredagował, aby wykazać, że wszyscy ludzie - 

także poganie - zostali powołani na ucztę eucharystyczną, której było ono zapowiedzią. 



Również w opisach wypędzenia złych duchów (Mk 1, 24-30) i uzdrowienia chorych 

(Mk 7, 31-37) Marek zwracał uwagę na uniwersalistyczny charakter zbawienia.  

Pogląd taki budził sprzeciw ortodoksyjnych Żydów, którzy uważali pogan za 

nieczystych, dlatego unikali ich. 

Według Ewangelii św. Marka Jezus przyznawał Żydom pierwszeństwo na drodze do 

zbawienia, ale nie wykluczał z niego pogan. 

Ewangelia św. Marka podaje, że pierwsze rozmnożenie chleba dokonane było z 

myślą o narodzie wybranym. Liczba "dwanaście" ("dwanaście koszów ułomków" - Mk 

6, 43) w symbolice biblijnej oznacza dwanaście pokoleń Izraela. Pierwsze rozmnożenie 

chleba dla nakarmienia Izraela oznacza, że on jako pierwszy został powołany na ucztę 

mesjańską. Drugie jednak rozmnożenie chleba (Mk 8, 1-9) miało miejsce w Dekapolu 

(Mk 7, 31), w krainie pogańskiej, i było dokonane z myślą o poganach. 

Dwa opisy rozmnożenia chleba mają dla Marka znaczenie teologiczne. Do 

dobrodziejstw, jakie przyniósł Jezus, najpierw zostali powołani Żydzi (opis pierwszy), 

ale po nich - również poganie (drugi opis). 

Podobny sens teologiczny ma perykopa o Syrofenicjance (Mk 7, 24 - 30), w której 

Jezus podkreśla, że jako pierwszy na ucztę eucharystyczną został zaproszony Izrael. 

Widząc jednak proszącą pogankę, okazał jej miłosierdzie i również jej pozwolił 

doświadczyć zbawienia - córka Syrofenicjanki została wyzwolona z mocy złego ducha 

(Mk 7, 29). Wyzwolenie oznacza zbawienie. 

O tym, że adresaci dzieła Markowego pochodzili ze świata pogańskiego, sugeruje 

również przytoczona w nim dyskusja o "czystości" (Mk 7, 1-23). Jezus uczył, że 

prawdziwa czystość człowieka nie zależy od zewnętrznych obmyć, jak to utrzymywali 

faryzeusze (Mk 7, 1-5), ale od prawości "serca" (Mk 7,7.19.21), tj. od wnętrza 

człowieka - od jego sumienia (Mk 7, 21). Czystość zatem może zachować również 

poganin, jeśli postępuje zgodnie z sumieniem. Jeżeli poganie uwierzą w Jezusa, to - 

według Marka - również oni będą zbawieni. 

Przekazując opis uzdrowienia głuchoniemego w Dekapolu (Mk 7, 31-37), a więc na 

terenach pogańskich, Marek pokazuje też, że Jezus uzdrowił człowieka, który może 

słuchać i chwalić Boga. A zatem do zbawienia powołani są nie tylko Żydzi, lecz 

wszyscy ludzie. 

W dalszej części swojego dzieła (Mk 11, 15-29) Marek nie tylko jednak podkreśla 

prawdę o powołaniu pogan do zbawienia, ale również pisze o możliwości odrzucenia 

Żydów. W opisie wypędzenia przekupniów ze świątyni Marek pokazuje, że świątynia 

jest miejscem modlitwy nie tylko dla Izraela, ale także dla wszystkich narodów. 

Podobny sens ma przekaz o uschłym drzewie figowym (Mk 11, 20-26).  



Jezus uczy, iż uschłym drzewem figowym, nadającym się na wycięcie, są Żydzi.              

Ich miejsce zajmą ludy pogańskie. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, można w sposób uzasadniony przyjąć, że Marek pisał 

swoją ewangelię dla chrześcijan pochodzących z pogaństwa. Potwierdza to również 

fakt, że wyjaśnia on zwyczaje żydowskie i tłumaczy słowa aramejskie, mając 

świadomość, że jego czytelnicy ich nie znają. 

Adresatów Ewangelii św. Marka możemy jednak zidentyfikować dokładniej. 

Najprawdopodobniej pochodzili z Rzymu. Wskazują na to liczne latynizmy obecne w 

tekście. 

 Do najważniejszych terminów łacińskich należą:  

modios (4,21) - korzec, legion (5,9.15) - legion, denarion (6,37) - denar, kensos 

(12,14) - podatek, ksestes (7,4) - miara wynosząca pół kwarty, praitorion (15,16)- 

pretorium, spekoulator (6,27) - kat, kantyrior (15,39) - setnik. 

U Marka spotyka się również szereg zwrotów typowo łacińskich: np. hodon poiein 

(2, 23) - robić drogę, czyli iść; eschatos echein (5, 23) - konać. 

Jan Marek również trudniejsze słowa greckie lub hebrajskie wyjaśnia przez podanie 

ich łacińskich odpowiedników. 

Na rzymskich adresatów Ewangelii św. Marka wskazują również inne szczegóły.  

Ewangelista podaje imiona synów Szymona z Cyreny: Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 

21), którzy byli znani adresatom. Rufus jest najprawdopodobniej tą osobą, którą 

pozdrawia Paweł w Rz 16, 13. 

 Poza tym Markowa prezentacja osoby Jezusa jako Syna Bożego i Pana 

wszechrzeczy, któremu posłuszne są żywioły (Mk 4, 41) i demony (Mk 1, 27), służy 

przekonaniu adresatów o mocy Jezusa, a Rzymianie bardzo cenili siłę. 

 


