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4. Czas i miejsce powstania Ewangelii św. Marka 

 

Najstarsze świadectwa wskazują, że Marek spisał swoją ewangelię po śmierci Piotra i 

Pawła. Św. Ireneusz podaje, że "po ich śmierci Marek przekazał na piśmie to, co 

Piotr głosił". Świadectwo to znajduje potwierdzenie w starożytnym wstępie łacińskim, 

według którego Marek napisał swą Ewangelię "po zejściu samego Piotra". 

Jeżeli przyjmiemy, że śmierć Piotra miała miejsce w 64 r., to Ewangelia św. Marka 

nie mogła powstać wcześniej. A jeśli weźmie się pod uwagę również jej treść - 

akcentowanie cierpień i prześladowań uczniów Jezusa (Mk 8, 34; 10,38; 13,9-13), to 

wydaje się, że ma to związek z prześladowaniami, jakie miały miejsce za cesarza 

Nerona (od 64 do 68 r.). Najprawdopodobniej Marek pisał swoje dzieło przed 

zburzeniem Jerozolimy (Mk 13, 1-270, a zatem przed 70 r. Gdyby bowiem robił to 

później, to - wydaje się - nawiązywałby do tego tak ważnego wydarzenia, podobnie jak 

np. Łukasz (Łk 21, 20-24). 

 Zasadniczo w badaniach naukowych wciąż obowiązuje ustalenie, że 

Ewangelia św. Marka powstała około 64 - 68 r. i jako pierwsza spełniła 

ważną rolę w Kościele pierwotnym. 

 Kiedy bowiem Marek pisał swoje dzieło, nie istniał jeszcze całościowy przekaz                

o życiu i działalności Jezusa. Tradycja pierwotna przekazywała dla potrzeb 

katechetycznych poszczególne słowa i opisy czynów Jezusa, które łączono w cykle 

tematyczne - m.in. nauczanie Jezusa w przypowieściach czy historia Jego męki. Nie jest 

rzeczą wykluczoną, że niektóre z nich były utrwalone na piśmie. Nikt jednak przed 

Markiem nie podjął się skomponowania z tych elementów całościowego opisu życia 

Jezusa. 

Ewangelia św. Marka stała się wzorem dla pozostałych synoptyków: Mateusza                    

i Łukasza. Prosty schemat życia Jezusa, wprowadzony przez ewangelistę, został 

przyjęty przez jego następców. teologia Marka stała się punktem wyjścia dla refleksji 

teologicznej pozostałych ewangelistów. Wszystko to wskazuje na wielkie znaczenie tej 

najstarszej i najkrótszej Ewangelii. 



Trudno jednoznacznie wskazać miejsce powstawania Ewangelii św. Marka.                      

Z pewnością nie została ona napisana w Palestynie. Świadczy o tym choćby to, że 

ewangelista błędnie lokalizuje Betanię i Betfage, a także to, że nie przywiązuje wagi do 

szczegółów w opisie Jeziora Galilejskiego (Mk 5,1; 6,45-53; 7,31; 8,10). Przeciwko 

Palestynie jako miejscu powstania Ewangelii św. Marka przemawia również sytuacja 

polityczna tamtego czasu - czas wojny żydowskiej. 

Za najbardziej prawdopodobne miejsce powstania Ewangelii św. Marka 

uchodzi Rzym. Opinia taka opiera się na świadectwie Papiasza, który podaje, że została 

ona napisana w Rzymie, niedługo po śmierci męczeńskiej Piotra: "Mateusz napisał 

swoją ewangelię pośród Hebrajczyków w ich własnym języku w czasie, kiedy Piotr                

i Paweł głosili Ewangelie w Rzymie i zakładali Kościół. Po ich śmierci Marek, uczeń              

i tłumacz Piotra, przekazał nam na piśmie to, czego nauczał Piotr" (Ireneusz). 

Potwierdzeniem takich wskazań jest również wskazanie z 1P 5, 13, gdzie Jan Marek 

nazwany jest przez apostoła Piotra "umiłowanym synem", zaś miejsce, z którego list 

został wysłany - "Babilonem" - co w języku pierwszych chrześcijan znaczyło Rzym. 

Według części badaczy dzieło Marka mogło powstać po zamieszkach, po śmierci 

Nerona w 68r ., a nawet po wojnie żydowskiej w 66 - 70 r. Marek bowiem pisze, że 

Jezus nie tylko zapowiedział cierpienia, ale sam ich doświadczył od Rzymian oraz 

odstępujących Go najbliższych uczniów. 

Mówiąc o źródłach, możemy stwierdzić, iż ewangelista korzystał z istniejących już 

materiałów. Najprawdopodobniej korzystał ze zbiorów: 

przypowieści (Mk 4,1-34), przemówienia eschatologicznego (Mk 13), 

kontrowersji galilejskich (Mk 2, 1-3,6) i jerozolimskich (Mk 11,27-12,37), opisu 

cudów (Mk 4,35-5,43) oraz historii męki. 

Oprócz tego materiału są jeszcze w Ewangelii św. Marka wspomniane już tzw. 

summaria, posiadające ważne znaczenie w budowie tego dzieła. Podsumowują 

krótko działalność Jezusa w ciągu jakiegoś ściśle określonego czasu i ogólnie szkicują 

przebieg wydarzeń.  

 Taki tekst znajduje się w opowiadaniu o początku publicznej działalności 

Chrystusa i podaje zasadniczy temat Jego nauczania (Mk 1, 14-15).  

 Inny fragment podaje w ogólnych zarysach okoliczności apostolskiej działalności 

Mistrza z Nazaretu (Mk 3,7-12).  

 Niekiedy zdania mają ogólny charakter, ale służą jako wprowadzenie do wielu 

perykop narracyjnych lub jako łącznik między nimi (Mk 1,21-22; 2,13). 

 



Analizując Ewangelię św. Marka, można się przekonać, że jej autor nie zamierzał 

podawać całych dziejów Mistrza z Nazaretu, lecz chodziło mu o wyeksponowanie 

pewnych prawd. Dominuje w niej cel katechetyczny. 

 Ewangelia powstała jako swoistego rodzaju podręcznik dla 

katechistów. 

 

 

5. Teologia Ewangelii św. Marka 

 

Już w pierwszym zdaniu swojego dzieła (Mk 1,1) Jan Marek daje do zrozumienia, że 

jego zamiarem jest przedstawienie postaci Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego 

oraz Jego Ewangelii. 

5.1. Ewangelia 

Określenie "Ewangelia" (gr. euangelion) jest terminem szczególnie często 

używanym przez Marka. W Ewangelii św. Mateusza pojawia się on cztery razy, w 

dziele Łukaszowym (jedynie w dziejach Apostolskich) dwa razy, w Ewangelii św. Jana 

nie pojawia się wcale. U Marka słowo "Ewangelia" pojawia się 8 razy. 

Warto zwrócić uwagę, że Marek posługuje się terminem "Ewangelia" inaczej ni z na 

przykład Mateusz (Mk 1,1.14; 8,35; 10,29; 14,9), który używa go w zestawieniu: 

"Ewangelia królestwa" (Mt 4,23; 9,35). Dla Mateusza jest ona zapowiedzią królestwa, 

dla marka zaś określenie to ma głębsze znaczenie: jest to "Ewangelia Jezusa 

Chrystusa" (Mk 1,1). 

Tytuł ten określa całą relację Marka o Jezusie. Ewangelia zapisana przez Marka jest 

euangelion - jest czymś więcej niż zwykłą relacją o Jezusie.  

 Jest ona przepowiadaniem i głoszeniem orędzia, a równocześnie ukazaniem 

osoby Jezusa Chrystusa.  

Zbawienie dokonujące się w Jezusie i przez Jezusa jest dla Marka rzeczywistością 

już obecną. Słowa i czyny Jezusa oznaczają dla świata zbawienie mesjańskie. Stąd też 

relację Marka można nazwać Dobrą Nowiną - Ewangelią. Dla Marka określenie 

"Ewangelia" jest ściśle związane z osobą Jezusa Chrystusa. On jest przedmiotem                   

i istotą Ewangelii. Równocześnie Dobra Nowina jest Jezusa, ponieważ On jest jej 

podmiotem. 

Ewangelia św. Marka rozpoczyna się od opisu chrztu. Od tego wydarzenia 

zapowiedziane przez proroków zbawienie zaczyna się urzeczywistniać (Mk 1,2; Dz 10, 

37).  



Kolejny raz Marek używa terminu "Ewangelia" w summarium streszczającym 

działalność Jezusa w Galilei (Mk 1, 14). Działalność tę nazywa "Ewangelią Boga".              

A w następnym wersie pisze: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 15). 

Wypełnienie się czasu jest znakiem rozpoczęcia mesjańskiej działalności Jezusa. 

Zapowiedź Jego królowania staje się "Dobrą Nowiną Boga". U Marka "Ewangelia" 

oznacza "dobrą nowinę zbawienia", jakie Bóg ofiaruje ludziom przez Jezusa, który jest 

jej głosicielem.  

Jezus to Boży zwiastun, którego zapowiadał prorok Izajasz: "O jak są pełne 

wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje 

szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: <Twój Bóg zaczął 

królować>" (Iz 52,7). 

Jezus realizuje zbawcze dzieło Boga, przynosząc odpuszczenie grzechów (Mk 2,5), 

doprowadzając do wspólnoty z Bogiem (Mk 2, 16), lecząc chorych, przezwyciężając 

śmierć (Mk 5, 1-43), zapowiadając królowanie Boga (Mk 5, 1). 

W drugiej części Ewangelii św. Marka słowo "Ewangelia" otrzymuje nowy sens. 

Jezus stwierdza: 

 "Kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa"                 

(Mk 8,35);  

 "Nikt nie opuszcza domu [...] z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 

otrzymał stokroć więcej teraz [...], a życia wiecznego w czasie przyszłym"           

(Mk 10, 29-30).  

W cytatach tych widać utożsamienie Jezusa i Ewangelii: "z powodu Mnie" -                  

"z powodu Ewangelii".    Jezus Chrystus i Ewangelia zatem stanowią jedność. 

Rzeczownik "Ewangelia" pojawia się także w Mk 13,10 i 14,9, w wersach, w 

których Jezus zapowiada czas prześladowań (Mk 13,9), równocześnie obiecując pomoc 

w osobie Ducha Świętego (Mk 13,11).  

Stawia jednak uczniom wymaganie: mają głosić Ewangelię (Mk 13,10; 14,9). 

Kościół, podobnie jak Chrystus, ma głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Zatem 

Kościół Markowy to wspólnota misyjna, która głosi Ewangelię "wszystkim narodom". 

Jeśli się pamięta o ścisłym związku między Ewangelią a Jezusem, to łatwo dostrzec, 

iż dla Marka "głosić Ewangelię" oznacza zwiastować uroczyście przyjście Boga. 



Termin "Ewangelia", stanowiąc klucz do poznania teologii Marka, pełni również 

funkcję kompozycyjną. Wyrażenie to pojawia się w najważniejszych częściach jego 

dzieła:  

 na początku (Mk 1,1; 1,14-15),  

 w centrum (Mk 8,35; 10,29) oraz 

 w części końcowej Ewangelii (Mk 14,9; 16,15) 

W ten sposób termin "Ewangelia" jest niejako zwornikiem całego dzieła. Pozwala 

ewangeliście połączyć materiał z różnych tradycji i uzgodnić ze sobą różne warstwy 

czasowe:  

 czas historycznej działalności Jezusa,  

 czas Zmartwychwstałego wśród uczniów oraz  

 czas misji Kościoła. 

 


