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Słowo „ewangelia” wywodzi się z języka 
greckiego. W sensie świeckim oznaczało nagro-
dę, jaką otrzymywał ktoś, kto przynosił dobrą 
wiadomość. W ten sposób nazywano również 
samą dobrą wiadomość, np. o odniesionym 
zwycięstwie. Dopiero Nowy Testament spra-
wił, że słowo „ewangelia” otrzymało szczególne 
znaczenie. Nazywamy tak Dobrą Nowinę o tym, że królestwo Boże jest blisko, 
i o zbawieniu dokonanym przez Pana Jezusa. Święty Marek, który najwcześniej 
napisał Ewangelię, zaczął ją tak: „Początek 
Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boże-
go” (Mk 1,1). 

Na powstanie Ewangelii złożyły się trzy 
etapy. Pierwszy z nich to życie i działal-
ność Pana Jezusa, który głosił Dobrą Nowi-
nę. Drugi nastąpił zaraz po Jego śmierci. 
Był to czas przekazywania Ewangelii przez 
naocznych świadków, określany tradycją 
ustną. Tradycja ustna kończy się przed ro-
kiem 70, wówczas następuje okres redak-
cji – powstaje Ewangelia według św. Mar-
ka i kolejno według św. Mateusza, według 
św. Łukasza i według św. Jana. Ta ostatnia 
zostaje zredagowana około roku 100.

Ewangelia to więcej niż tylko biografia 
Jezusa, dlatego nie jest podobna do pod-
ręcznika czy dokumentu archiwalnego. 
Ewangeliści przedstawiają informacje o Jezusie w świetle wiary. Ewangelia to 
Dobra Nowina, którą Jezus przyniósł światu, uwalniając ludzi od grzechu przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Ewangelia według św. Mateusza

Tradycja wczesnochrześcijańska przypisuje autorstwo pierwszej Ewangelii 
Mateuszowi, jednemu z dwunastu apostołów. Mateusz, zanim został aposto-
łem, był poborcą podatkowym, czyli celnikiem.

15 Cztery odsłony  
tej samej Prawdy 
Orędzie czterech Ewangelii

poznawać 
Ewangelię

warto

Ewangeliści z atrybutami, Biblia 
karolińska, IX w., Rzym, Włochy
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Ewangelia według św. Mateusza powstała 
między 80 a 90 r. po Chr. na terenie dawnej Syrii. 
Była pierwotnie zredagowana po aramejsku.  

Mateusz pisał Ewangelię z myślą o chrześcija-
nach nawróconych z religii żydowskiej. Zakładał 
on, że czytelnicy znają zwyczaje żydowskie, dla-
tego nie wyjaśniał ich znaczenia.

Ewangelista pokazuje nam, że w życiu, czy-
nach i nauce Jezusa urzeczywistniły się wszyst-

kie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Kościół założony przez Jezusa 
to prawdziwe królestwo mesjańskie, a Jezus jest Mesjaszem.

Ewangelia według św. Marka

Najstarsza tradycja chrześcijańska przypisuje autorstwo drugiej Ewangelii 
Markowi, który był uczniem św. Piotra. Marek z pochodzenia był Żydem.

Tradycja, a także treść historii zawartej w Ewangelii sugerują, że dla Marka 
głównym źródłem informacji o Jezusie był Piotr i że Ewangelia ta została spi-
sana w Rzymie. Powstała ona między 60 a 70 r. po Chr. Marek pisał Ewangelię 
do chrześcijan nawróconych z pogaństwa, tworząc przede wszystkim zwięzły 
opis życia i nauki Pana Jezusa. Zwraca uwagę na nadludzką mądrość Jezusa, 
Jego cudotwórczą moc i władzę nad szatanem oraz pokazuje, że Jezus jest Sy-
nem Bożym. 

Ewangelia według św. Łukasza

Autorem trzeciej Ewangelii jest – według najstarszej tradycji – św. Łukasz, 
lekarz z zawodu, uczeń i towarzysz wypraw misyjnych apostoła Pawła.

Wprawdzie św. Łukasz poświęca swe dzieło dostojnemu Teofilowi, lecz 
w rzeczywistości pisze je dla wszystkich chrześcijan nawróconych z pogań-
stwa. Dlatego właśnie opuszcza w swej Ewangelii to wszystko, co było zrozu-
miałe tylko dla Żydów lub szczególnie przykre dla pogan. Ewangelia ta powsta-
ła poza Palestyną, prawdopodobnie w Rzymie, między 80 a 90 rokiem po Chr.

Autor trzeciej Ewangelii zapowiada, że wszyscy ludzie ujrzą zbawienie 
Boże. Ukazuje Jezusa jako Zbawcę wszystkich ludzi, pełnego dobroci, często 
modlącego się i darzącego szczególną miłością biednych. Na pierwszy plan wy-
suwa temat męki i zmartwychwstania Jezusa – Jezus jest Zbawicielem.

Ewangelia według św. Jana

Najstarsza tradycja przypisuje autorstwo czwartej Ewangelii Janowi, syno-
wi Zebedeusza i Salome. Był on z zawodu rybakiem. Należał najpierw do grona 
uczniów Jana Chrzciciela, a potem Jezusa.

Modlitwa Pańska w jęz. aramejskim
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Jest to Ewangelia, która powstała 
najpóźniej spośród wszystkich czterech. 
Przyjmuje się, że było to ok. 100 r. po 
Chr. Jan pisał ją w Efezie. Ewangelista 
wzywa wszystkich czytelników, aby 
uwierzyli w Jezusa Chrystusa i zasłużyli 
sobie w ten sposób na życie wieczne.

Jan ukazuje Jezusa, który czyni 
cuda. Jest On źródłem wody żywej, po-
karmem z nieba, światłością świata, zmartwychwstaniem i życiem. Jezus to 
Słowo – Logos, druga osoba Trójcy Świętej, Słowo, które stało się  ciałem.

      Zapamiętaj!

!
Ewangelie były pisane przez różnych 
autorów, powstawały w różnym czasie, 
były skierowane do różnych adresatów, 
w różny sposób ukazują historię Jezusa.
Ewangelie łączy osoba Jezusa 
Chrystusa. Ewangelie to cztery odsłony 
prawdy o Nim. Ewangeliści, pisząc 
o Jezusie, wzajemnie się uzupełniają. 
Wszystkim czterem przyświecał też 
jeden cel – aby ludzie uwierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym.

       Zastanów się?

?
•  Co łączy cztery Ewangelie?

•  Co jest celem Ewangelii?

•  Jak często szukasz w Ewangelii, 

jaka jest wola Pana Boga wobec 

twojego życia?

•  Kiedy modlisz się słowami 

Pisma Świętego?

•  Jak często czytasz Ewangelię? 

Zadanie
1.  Przygotuj plakat reklamujący czytanie Ewangelii, wykorzystując 

w nim cytat z Ewangelii.
2.  Tydzień z Ewangelią: codziennie przez 15 minut czytaj dowolny frag-

ment Ewangelii.
3.  Przygotuj prezentację multimedialną na temat wybranego ewangelisty.

VI

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Je-
zus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

(J 20,30-31)

Ewangelia to Dobra 
Nowina o zbawieniu 

dokonanym przez 
Pana Jezusa

wiem, że
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